
NFV LEDENSERVICE

NIEUWE NFV-VIDEOBAND  2.0 GROOT SUCCES!
De nieuwe NFV-video 2.0 is een groot succes geworden. We hebben fraai
filmmateriaal van Williams gecombineerd met beelden van o.a. het Europese
Flipper Kampioenschap in Valkenburg a/d Geul en het Wereld Kampioenschap
in las Vegas.

De nieuwe NFV videoband 2.0 kost voor NFV-leden ƒ45,- (niet-leden ƒ75,-)
Exclusief verzendkosten.

Bestellen bij het NFV secretariaat (Jurgen v/d Peppel).

Let op: ook nog te bestellen de NFV video 1.0 en de flipper-
geschiedenis band (zie voor de inhoud de Spinner van februari 1999).

HANDIGE REPARATIEGIDS VOOR FLIPPERKASTEN
 (WPC Pinball games van Bally/Williams)

Op Internet is een zeer bruikbaar handboek te vinden voor flipperaars die zelf
graag technische problemen oplossen. Maar ook voor de modale flippertechneut
is het zeer leesbaar. Alleen recente flipperkasten (vanaf 1992) worden behandeld.
Voor (bijna) alle denkbare problemen is de oplossing in dit boekwerkje te vinden.
Van harte aanbevolen!

THE COMPLETE PINBALL BOOK

Het boekwerkje (nieuw-
ste versie van septem-
ber '99) heeft ruim 50
pagina’s, vol met sche-
ma’s en kleurenfoto’s.
Downloaden duurt min-
stens een half uur, met
een ISDN lijn uiteraard
korter. Het adres is:
<www.marvin3m.com/
wpc/>

Bij het NFV secreta-
riaat (Jurgen v/d Pep-
pel) is de gids ook te
bestellen. Een perfecte
uitdraai met kleurenfo-
to’s en in een origineel
NFV-mapje is daar te
koop  voor ƒ30,- (inclu-
sief verzending). Er zijn
nog enkele stuks op
voorraad.

Artikel Leden Niet-leden Opmerkingen
NIEUW: NFV-cap! ................................................. ƒ   5,00 ƒ   7,50 ........
NIEUW: Kopruitenposter 2000! ........................... ƒ 15,00 ƒ 30,00 ........ A4 voorbeeld op aanvraag beschikbaar
Poster Star Wars: Episode One  (P2000) .............. ƒ 15,00 ƒ 30,00 ........
Poster Revenge from Mars (P2000) ...................... ƒ 15,00 ƒ 25,00 ........
No Good go’fers .................................................. ƒ 15,00 ƒ 25,00 ........
Poster Champion Pub ........................................... ƒ 15,00 ƒ 25,00 ........
Kopruitenposter groot (oude versie) ................... ƒ 15,00 ƒ 25,00 ........ Gratis voor nieuwe leden, z.d.v.s.
Koker voor vervoer posters ................................. ƒ  5,00 ƒ   5,00 ........
'I love pinball' sticker ............................................ ƒ  2,50 ƒ   5,00 ........
Pinball flyers, per 3 stuks ..................................... ƒ  5,00 ƒ   7,50 ........ ƒ 2,- per stuk voor leden
Showtassen flyers USA-formaat .......................... ƒ 35,00 ƒ 50,00 ........ Eigen NFV-import uit USA/50 st.
NFV videoband nummer 1 (1997) ......................... ƒ 45,00 ƒ 75,00 ........ Inclusief verzendkosten
NFV video 2.0 (1999)
meer info elders in deze Spinner ........................... ƒ 45,00 ƒ 75,00 ........ Inclusief verzendkosten
CD-ROM Pinball Flyer Guide ............................... ƒ 45,00 ƒ 75,00 ........
CD-ROM Pinball Parts (Koos Vlamings) .............. ƒ 45,00 ƒ 75,00 ........
Jaartallenboekje Henk de Jager 1999 .................... ƒ 10,00 ƒ 15,00 ........
Unieke videoband (PAL-versie)
“Geschiedenis van Pinball 1920-1997” ................. ƒ 50,00 ƒ 80,00 ........ Nog enkele exemplaren
Williams WPC Pinball repair gids ......................... ƒ 30,00 ƒ 50,00 ........ Voor flippers na 1991
Pinball restauratie gids (doe het zelf) ................... ƒ 25,00 ƒ 45,00 ........
NFV katoenen schoudertas .................................. ƒ   2,50 ƒ   5,00 ........
Spinners <2000 ..................................................... ƒ   2,50 ƒ   5,00 ........
Nieuwe Spinners 2000 .......................................... ƒ   5,00 ƒ 12,50 ........ Gratis voor nieuwe leden

PRIJZEN EXCL. VERZENDKOSTEN

Lidmaatschap NFV 2000 ........................... ƒ 45,00 ... ƒ 50,00 duo-lid ƒ 60,00

Prijslijst Nederlandse Flipper Vereniging maart 2000

Dit prachtige werk hoort in de boekenkast thuis van elke flipperliefhebber!
Zowel oude E-M als moderne Dot Matrix machines komen uitgebreid aan

bod.Voor een uitgebreide boekbestprekening, zie
Spinner 1/2000 blz. 41. Er zijn nog slechts beperkt
aantal  gesigneerde exemplaren beschikbaar!

Voor bestellingen
zie bijgaand kaartje
of bel/mail met
Guus Arens (zie
colofon).



De Spinner is een uitgave van de Nederlandse Flipper Vereniging
en verschijnt vier maal per jaar in een oplage van 800 stuks:

-feb/maart nummer 1, deadline voor de copij half februari
-mei/juni nummer 2, deadline voor de copij half mei
-aug/sep nummer 3, deadline voor de copij half augustus
-nov/dec nummer 4, deadline voor de copij half november

Redactionele bijdragen:

Artikelen en fotomateriaal zijn zeer welkom op het redactieadres. Er mogen geen rechten van derden op
rusten. Door inzending geeft de auteur of fotograaf toestemming tot publikatie in de SPINNER.
Artikelen kunnen schriftelijk (bij voorkeur getypt/geprint) of digitaal (diskette of e-mail) worden aangeleverd.
Teksten (zonder opmaak) in DOS/Windows formaat (Rich Text Format/Word/WP...). Artikelen, advertenties,
vragen, columns en ingezonden brieven opsturen naar:

Hoofdredactie Spinner, Martijn van Aken
Brasserskade 34

2612 CE Delft
e-mail: redactie@pinball.demon.nl

Advertentie tarieven Spinner 2000:

Voor bedrijven en handelaren: 1/4 pagina ƒ   75,00 per keer
1/2 pagina ƒ 150,00 per keer
1    pagina ƒ 250,00 per keer (insteekvel ƒ 50,00 extra)
achterkant ƒ 350,00 per keer

Bij jaarcontract (4x plaatsen en vooruitbetaling) 25% korting.
Visitekaartjes ƒ 25,- per keer (eerste keer gratis).
Commerciële Spinnertjes (maximaal acht kasten): ƒ 25,- per keer.
Nadere inlichtingen over de advertentie mogelijkheden op het secretariaat.
Niet-commerciële Spinnertjes van leden zijn gratis. Per Spinnertje kunnen maximaal drie flipperkasten
worden aangeboden. Geef uw Spinnertje (bij voorkeur schriftelijk/elektronisch) door aan de redactie of het
secretariaat. Faxen kan ook op nummer 043-6010342.

Aansprakelijkheid:

De redactie werkt met grote zorgvuldigheid aan de samenstelling van de SPINNER.
De redactie en/of Nederlandse Flipper Vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade
(direct of indirect, van welke aard of omvang dan ook) die het gevolg is van onjuiste
vermelding en/of zetfouten.

Copyright:

Niets uit de SPINNER mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de redactie.
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden bijdragen in te korten, op onderdelen te wijzigen of te
weigeren.

Lidmaatschap van de Nederlandse Flipper Vereniging:

Je kunt lid worden van de Nederlandse Flipper Vereniging door een aanmeldingsformulier aan te vragen bij
het secretariaat. Het is ook mogelijk lid te worden via onze homepage.
Lidmaatschap is fl. 45,- per kalenderjaar, te storten op bankrekeningnr. 69.34.40.759 (ING) of giro
7233926 t.n.v. de Nederlandse Flipper Vereniging.
Belgische leden betalen bfrs 900, te storten op Van Lanschot Bankiers Lanaken, nr. 521-0512201-61 t.n.v.
J.M. van der Linden.
Gezinslidmaatschap: voor mensen die op hetzelfde adres wonen en maar één Spinner wensen te ontvangen
bestaat de mogelijkheid om per gewoon lid tot maximaal 2 gezinsleden extra op te geven.
De contributie voor deze duo-leden is fl. 10,- p.p.
Opzeggingen: schriftelijk uiterlijk 2 maanden voor het einde van het kalenderjaar bij de penningmeester.

U HOUDT VAN FLIPPERKASTEN EN VINDT FLIPPEREN EEN BOEIENDE EN ONTSPANNENDE
BEZIGHEID. MAAR U BENT NOG GEEN LID VAN DE NEDERLANDSE FLIPPERVERENIGING !
DAT IS JAMMER.

De Nederlandse Flipper Vereniging heeft u als flipperliefhebber veel te bieden:

1 -contact met honderden flipperliefhebbers in Nederland en Belgie
2 -tijdschrift SPINNER en NFV-nieuwsbrief die regelmatig verschijnen
3 -flipperbeurzen
4 -korting op aanschaf van onderdelen
5 -advies bij aanschaf en onderhoud van uw eigen flipperkast
6 -officiële PINBALL kampioenschappen o.a. DUTCH PINBALL OPEN
7 -deelname aan European Pinball Championship als speler of supporter
8 -korting op entree bij flipperevenementen o.a. PINBALL TT
9 -test en trainingsweekenden met de nieuwste flipperkasten
10 -agenda van de belangrijkste beurzen en wedstrijden
11 -documentatie en historisch materiaal van flipperkasten
12 -bemiddeling bij problemen met aanschaf en garantie van flipperkasten
13 -overzicht van bonafide handelaren van flipperkasten en onderdelen
14 -excursies naar o.a. de grote PINBALL producenten in Amerika
15 -informatie uit buitenlandse PINBALL tijdschriften
16 -gratis flyers bij de SPINNER van de nieuwste flipperkasten
17 -locale flipperwedstrijden en competitie avonden
18 -gratis adverteren in de SPINNER
19 -eigen homepage op INTERNET (http://www.pinball.demon.nl/nfv_home.htm)
20 -laatste PINBALL-nieuws wereldwijd!
21 -vele tips en trucs op gebied van techniek
22 -spelbeschrijvingen en speeltips
23 -informatie over de laatste ROM-versies van uw eigen flipperkast(en)
24 -overzicht van de beste flipperhallen in Nederland
25 -verkoop clubartikelen (ook postorder)
26 -NFV pinball videoband 1 en 2
27 -NFV Dutch Pinball Team T-shirt
28 -......

VELE REDENEN VOOR U OM LID TE WORDEN VAN DE NEDERLANDSE FLIPPER VERENIGING !

Inschrijfformulier bij deze SPINNER ingesloten, of even aanvragen bij het secretariaat van de NFV.

Nieuwe leden die zich  inschrijven ontvangen op verzoek een zeer fraaie kleurenposter (100 x 75 cm) met 12
kopruiten (winkelwaarde ƒ 15,-). Deze is af te halen op NFV-flipperevenementen, bij de deelnemende

flipperzaken in het land of het NFV-secretariaat (zo lang de voorraad strekt).

LOSSE NUMMERS: ƒ 12,50
Nederlandse Flipper Vereniging

NO BALLS, NO GLORY !!

PTT periodiek: 69345
ISSN: 1382-4066
KVK: 40482631
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Nieuwe Leden
Andries L B-1830 Machelen
Augustinus K 2201RG Noordwijk zh
Balk H 6831KP Arnhem
Beckers R 6441ER Brunssum
Beek J van 2133CA Hoofddorp
Bertens P 5632DL Eindhoven
Blommaert S 3526GE Utrecht
Boer M de 3065SR Rotterdam
Bouthoorn * N 4201CS Gorinchem
Coolen E 3281RN Numansdorp
Damave F 2131PP Hoofddorp
Dijck P van B 2020 Antwerpen
Diks E 7418BW Deventer
Duinen M van 9601BH Hoogezand
Eelbode J B 8400 Oostende
Elzen M v/d 5283BB Boxtel
Gelder F 5912HJ Venlo
Goedhart P 3612AK Tienhoven ut
Gorissen R 5122BB Rijen
Heer R de 2716JN Zoetermeer
Hefti M 4305 AC Ouwerkerk
Hefti S 3173 AK Vlaardingen
Helm J v/d 2266GM Leidschendam
Hijstek A 1060SM Amsterdam
Holtkamp R 7421DJ Deventer
Hoope C ten 1536AG Markenbinnen
Huisman P 2565LT Den Haag
Hutjes P 6825BT Arnhem
Kiekebosch J 6814DB Arnhem
Klomp D 1326 EA Almere
Kort E 3072 PH Rotterdam
Krauth H 6077NB St. Odilienberg
Krijger * M 7325NM Apeldoorn
Lamb J B1332 Genval
Maas J 5211GH ‘s-Hertogenbosch
Maciela A 9254JZ Hardegarijp
Mourik R van 1814GX Alkmaar
Neervoort G 1025HS Amsterdam
Niet A v/d 2202VD Noordwijk zh
Noordam W 2625BX Delft
Noordegraaf A Ouderkerk

 a/d IJssel
Os B van 8256GN Biddinghuizen
Platje J 1423CB Uithoorn
Poland J 1721PR Broek op

Langendijk
Puijpe B 8226LK Lelystad
Renzenbrink G 7152GA Eibergen
Robin N Leidschendam
Roselaar C 1716VR Opmeer
Schaake H 7231BL Warnsveld
Schubert H van 8012WE Zwolle
Schuur A 1461DR Z-O Beemster
Seeters R van 5052BK Goirle
Son M van 2804ST Gouda
SzachnowskiA 4335SL Middelburg
Takens A 2011VL Haarlem
Tampung F 3037 AM Rotterdam
Vliet C v/d B 3920 Lommel
Voorst E 6224 HE Maastricht
Wolthers F 9601XL Hoogezand
Zon W 6026DL Maarheeze

Agenda
- September 2000

After Summer Pinball Party (datum/plaats in de volgende Spinner)

- Begin oktober:
grote flipper wedstrijd Witte Ballons in Maastricht

- Zaterdag 4 november:
10e Duitse Pinball Conventie met grote wedstrijd.
In Tubingen (bij Stuttgart) in Zuid-Duitsland.

- 31 maart en 1 april 2001
Belgian Pinball Open in Antwerpen

- Half april 2001
Dutch Pinball Open 2001 en viering 10-jarig NFV-jubileum!!

* =  duo-leden

Beursgang

EIRA

E

Aad van Dijk

en dagje naar Numansdorp kan Arie
iedere rechtgeaarde flipperaar aan-

tegen een koers van 200 gulden. Dit
leidde uiteraard tot hectische taferelen.
Alle internationale dagbladen brachten
het nieuws met schreeuwende koppen
op de voorpagina en beleggers rolden
over elkaar heen om een aandeel te kun-
nen bemachtigen. De handel op de beurs
van New York moest zelfs enige tijd
worden stilgelegd en Amsterdam meldde
een oververhitte AEX-index. Koers-
winsten van 2000% waren eerder regel
dan uitzondering, waardoor alle leden
van de NFV die een aandeel hadden
bemachtigd binnen een half jaar miljonair
werden.

Grote opschudding ontstond toen bleek,
dat twee leden met voorkennis zelfs meer-
dere aandelen hadden kunnen verwer-
ven. De Telegraaf en de Privé schreven
smakelijke artikelen over een dolgeluk-
kig lid, die met zijn aandeel zoveel geld
had verdiend, dat een verhuizing uit het
nietige Valkenburg naar de bewoonde
wereld mogelijk werd! In Chicago wer-
den de fabrieken van Williams en Bally
weer opgestart om te kunnen voldoen
aan de extreme vraag naar flipperkasten
uit Nederland.

Toen Arie weer wakker schrok was de
ledenvergadering afgelopen en waren
alle leden nog net zo arm als voorheen.
Maar voor alle zekerheid zorgt Arie er wel
voor bij alle toekomstige NFV evene-
menten minstens 200 piekies of zijn pin-
pas bij zich te hebben!

Je weet tenslotte maar nooit...

bevelen. In een bloedheet zaaltje wordt
daar af en toe op schitterende kasten
fanatiek geflipperd. Maar nog veel leuker
is, dat je ook nog eens stinkend rijk kunt
worden door een bezoek aan
Numansdorp.

Wat is het geval? Onze flippervereniging
organiseerde in Numansdorp het Neder-
landse kampioenschap flipperen. We zijn
dan wel Hollanders, maar we willen wel
graag serieus worden genomen. Daarom
noemen wij dit evenement niet het NKF
maar het DPO, wat staat voor Dutch
Pinball Open. Het gebruik van de engelse
taal heeft weer te maken met de interna-
tionale beursgang van de flipper-
vereniging, die door het bestuur wordt
voorbereid.

De Nina Brink van de Nederlandse Flip-
pervereniging (de heer G. Arens) kon-
digde op de algemene ledenvergadering
(voortaan genoemd de aandeelhouders
vergadering) aan, dat een beursgang
wordt overwogen. De naam van de ver-
eniging zal daarbij worden gewijzigd in
“Pinball on line”. Omdat de ene flipper-
fabriek na de andere verdwijnt, worden
flipperkasten een zeldzaam en waardevol
verschijnsel. Dat biedt perspectieven!
Door de vereniging worden 40 recente
flipperkasten gekocht en deze aankoop
wordt gefinancierd door een aandelen-
uitgifte.

Bij deze mededeling droomde Arie even
weg en verschenen voor zijn geestesoog
de volgende beelden. Uitsluitend de NFV
leden konden een aandeel verwerven
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N(o)  B(alls)
N(o) G(lory)

Van de Voorzitter Guus Arens

Redactioneel
Martijn van Aken

Het Dutch Pinball
Open zou hét evene-
ment moeten worden
van het jaar. Gezien de
vele enthousiaste reac-
ties die wij van deelne-
mers hebben ontvan-
gen zijn we in die opzet
redelijk geslaagd.

Reacties en suggesties zijn altijd wel-
kom en worden bijzonder op prijs
gesteld.

Veel steun hebben we gehad van twee
“autochtonen”, Maurice Schouten en
Roland Rozenveld. Maar ook harde
werkers als Ewout Bogaard, Kees Kalis
en vriendin Marlou, Peter en Freya van
Os, Maurice Pasmans, de familie Bijster-
veld, Joep Mertens, Wil Angenent en
vele, vele anderen hebben een onmis-
bare bijdrage geleverd. Waarvoor onze
dank.

Numansdorp te komen. Meer daarover
in een volgende Spinner.

Door tijdgebrek werd besloten om in
plaats van de gebruikelijke “best of three”
slechts 1 finalepartij te spelen. Dat was
jammer maar gewoon overmacht. Zo-
wel bij de Heren- als de Damesfinale
werd een dame winnaar: dat is nog eens
pinball emancipatie!

Claudia Gerlach had duidelijk een goede
dag en verslaat alles en iedereen, inclu-
sief een wereldkampioen. Ingo Gerhardt,
ook uit Duitsland werd verrassend
tweede. Van harte gefeliciteerd. Einde-
lijk eens revanche voor al die keren dat
Nederlanders met de hoofdprijzen naar
huis gingen bij flipperwedstrijden in Duits-
land.

met het European Pinball Championship
(EPC) dat wellicht dit najaar al gehou-
den wordt in Kopenhagen (onder voor-
behoud). Mark van Duinen, Rody
Neijssen en Peter Hutjes zijn de reserve-
spelers. De eerste drie Nederlanders
krijgen nog een aardige verrassing thuis
gestuurd.
Agnes Altena won haar derde titel op rij,
een niet geringe prestatie. Proficiat.
Samen met Helen Verbeek mag zij
Nederland vertegenwoordigen op het
volgende EPC. Macky Moll is de re-
serve.

Dutch Pinball Legacy
Onder deze naam gaan we proberen iets
slims te bedenken om in de komende
jaren verzekerd te zijn van voldoende
flipperkasten voor NFV evenementen.
In overleg met de firma FairPlay Cen-
ters uit Kerkrade (onderdeel van de
Jansen&Hahnraths Group) werken we
een plan uit om voldoende flipperkasten
in Nederland beschikbaar te houden voor
evenementen.
Een mooi staaltje van cultuurbehoud?
Participatie van leden van de Neder-
landse Flipper Vereniging is daarbij voor-
zien. Hoe het er allemaal uit gaan zien
hoop ik in de volgende Spinner te kunnen
melden.

NO BALLS, NO GLORY

Zonder ‘leveranciers’ van flipperkasten
is een DPO niet meer mogelijk: Rob
Buisman, Bert van Ingen, Ronald Knor,
Jurgen v.d Peppel, Bart te Molder, Carl
Jacobs, Ingo Gerhardt, Michael Munch
en diverse anderen.  Zelfs de mensen
van de Torenstee en de gemeente wa-
ren zo enthousiast dat we serieus over-
wegen om volgend jaar weer naar

Nederlands Kampioen
In het gedrang van de verrassende eind-
uitslag ben ik bij de prijsuitreiking verge-
ten te melden wie nu Nederlands kam-
pioen van dit jaar is geworden: Turgut
Hefti. Een genoegen was het om hem te
zien spelen; wat een power, inzet en
compassie. Samen met Albert Nomden,
Ed van Eersel (mijn complimenten!) en
Paul Jongma neemt Turgut plaats in het
Dutch Pinball Team dat mee gaat doen

51

Spinnertjes voor in de
volgende Spinner bij voor-

keur pas half augustus
 opsturen, om de actualiteit

ervan te waarborgen!!

Mocht het om wat voor reden dan ook gebeuren
dat uw opgegeven Spinnertje niet is geplaatst,

of dat er gegevens (met name telefoonnummers)
missen of incorrect zijn, meld dit dan zo spoedig

mogelijk bij de redactie.
Alleen op die manier kan dat soort fouten in de

toekomst worden voorkomen.

Vergeet vooral niet uw woonplaats en
telefoonnummer te vermelden en bij

voorkeur ook een richt-/vraagprijs. Dit
voorkomt onnodig zoeken en bellen.

Zet uw nieuwe spinnertje (ook) op de homepage: http://www.pinball.demon.nl/

Gezocht/Gezocht/Gezocht/Gezocht/Gezocht/
OverigOverigOverigOverigOverig

PLASTICS EN STICKERS

BABY PACMAN

Ik zoek een Baby Pacman kast. Moet echt in

goede staat zijn, liefst met gemylard speelveld en

originele side art enzo.

Maurice Pasman, 010-4423662 of 06-24646684,

Capelle aan den IJssel

THEATRE OF MAGIC
Ik zoek een zo goedkoop mogelijke Theatre of
Magic in een zo goed mogelijke staat. Alvast
Bedankt!

Thijs Borgman, tel: 0742435470, Hengelo (Ov.)

ELEKTRO-MECHANISCHSuche funktionsfhigen Flipper aus den70ern. Nur funktionsfhig. Wenns gehtin der Nahe von Maastricht.
Andreas Gerst, tel: 004963357605Germany  66957 Hilst

GEZOCHT
Cocktail flipper van GAMEPLAN
(tafelmodel) bijv. StarTrip
Guus Arens, Valkenburg a/d Geul, tel:
043-6010188

TECH: DEMOLITION MAN
Ik ben op zoek naar de technische
specificaties / gebruksaanwijzing van
de flipperkast Demolition Man

Jet van de Laar, tel: 024 - 3249838
Groesbeek

Een begaafd NFV-lid heeft prachtige reproducties van
enige veel gezochte plastics en stickers gemaakt. Van een
kwaliteit die zeker niet onderdoet met ‘the real stuff’ (in

tegendeel!!).Alle plastics zijn gemaakt van onbreekbaar en
onkrasbaar plastic.

Alleen op bestelling. Informatie bij redactie of secretariaat
(bij voorkeur schriftelijk of via e-mail).

LET OP!!
Reageer vóór eind juni, om lang wachten te voorkomen.

De volgende items zijn beschikbaar:
IJ Slingshots (fl.35 /2)
IJ Raise Jackpot (fl.45)
IJ Mode Start (fl.35)
IJ Droptarget Stickers (fl.15 /4)
ToM Trunk Sticker (fl.15)
ToM Trapdoor Sticker (fl.15)
MM Troll stickers (fl. 15 /2)
TZ powerfield signs (fl. 35 /2)
SS crate sticker (fl. 15)

TE KOOP GEVRAAGD

Attack from Mars, Tales of the

Arabian Nights, Cirqus Voltaire,

Scared Stiff, Medieval Madness of

Cactus Canyon.

René Zwaanveld, Amsterdam,

tel: 020-6338167 b.g.g.020-6930859

ONDERDELEN TE KOOP

Bally flipperkastonderdelen, electronisch en mechanisch.

Williams onderdelen electronisch. T.e.a.b.

G.J. Boon, Beverwijk, tel: 0251-232068

Huize van Aken, één maand later...

Omringd door foto’s, ingezonden stukken, spinnertjes,
krantenartikelen en een Gigabyte aan nog te verwerken
mail, ben ik eindelijk een beetje tot rust gekomen na het
hectische DPO.

Elke keer vraagt dit evenement toch weer het uiterste van
jezelf! Elke keer zie je van alles alleen maar misgaan en
wacht je rustig af tot je door de menigte gelyncht wordt, en
elke keer hoor je op een enkele uitzondering na, alleen
maar positieve tot jubelstemmige reacties achteraf...

Met frisse moed kan ik dan weer beginnen aan het maken
van de Spinner. Waarvan hier het resultaat. Als de computer
tenminste niet crasht, en de drukker zijn werk goed doet,
en... ach...

Veel leesplezier!

Contributie verhoging

Op de Algemene Leden Vergadering van 7 mei j.l.
in Numansdorp hebben de aanwezige leden una-

niem het bestuursvoorstel goedgekeurd om komend
jaar de contributie te verhogen met 10 gulden.

Al ruim 4 jaar hebben we geen verhoging gehad bij
de NFV, terwijl onze leveranciers als de drukker

wel steeds duurder worden. Ook de jaarlijkse
inflatie speelt natuurlijk een rol.

Met ingang van komend jaar zal de standaard
NFV-contributie dus ƒ 55,- zijn.

HULP BIJ FLIPPERIk zoek hulp bij het weer draaiend krijgen van de
flipperkast Magnotron van Gottlieb (1974). Er isbehoorlijk met de techniek aan gerotzooid.

Jan Kiekebosch, tel: 026-3510016, Arnhem

PLASTICS STARTREK 25TH ANNIVERSARY
Ik ben op zoek naar 2 plastic’s van de flipperkast
Startrek 25th anniversary namelijk:
1.:Roze Wolk
2.: Starship Enterprise
Deze plastic,s zitten boven elkaar in de kast.

Martin Schaaf, tel: 0166-617044, Poortvliet

SPEELVELD BLACK ROSEIk ben op zoek naar een sloopveld van eenBlack Rose

Martin Schaaf, tel: 0166-617044, Poortvliet
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Van het Secretariaat
Jurgen van de Peppel

Beste medeflipperlotgenoten,

Nog lichtelijk nahijgend
van de marathon die we
“DPO” noemen kunnen
we toch weer zeggen dat
er een geslaagd evene-
ment neergezet is.

Een marathon die we met
graagte afleggen maar

die ieder jaar wel steeds zwaarder wordt.

En dan heb ik het niet zozeer over de
fysieke conditie van een ieder die mee-
helpt (enkele leden van het bestuur zijn
en blijven al jaren achter in de twin-
tig….) maar over het beschikbaar en op
locatie krijgen van de kasten op zo’n
evenement.

Als je dan hoort dat er mensen zijn die èn
de donderdag, de gehele vrijdag en dan
ook nog eens maandag en dinsdag op
pad zijn om “alleen maar” kasten van A
naar B te krijgen dan denk ik maar 2
dingen:
A) dat verdient een hoop respect
B) hoe zou je dat kunnen verbeteren?

Want stel dat die mensen dat op een
gegeven moment niet of minder willen
gaan doen, hoe zorg je er dan voor dat er
toch evenementen gehouden kunnen
worden? Of wellicht evenementen in
een andere vorm?

Het moet toch mogelijk zijn om bij een
vereniging met meer dan 700 leden wat
ideeën te krijgen?

Kortom: laat van je horen als je hier
ideeën over hebt of als je mee kan en wilt
helpen tijdens een evenement. Met name
het logistieke gedeelte (en dan het ver-
voer van kasten naar een evenement en
weer retour) bezorgen de organisatoren
kopzorgen.

Een idee wat je in deze Spinner kunt zien
is om meer op regionaal gebied de men-
sen in contact te laten komen. Het is al
een “oude bekende” binnen de NFV en
het heet “NFV Goes Local.“. Dé manier
om contacten op te doen en om lekker te
kunnen flipperen. Op goed onderhouden
en technische perfect werkende kasten.
Met uitleg er bij wanneer je wat moet
doen (i.p.v. “shoot the flashing lights…).

Maar binnenkort komt natuurlijk de
vakantieperiode. We zijn benieuwd naar
je ervaringen. Dat je Spaatje rood ver-
dampt was toen jij je HighScore mocht
ingeven….

En mocht je naar Frankrijk gaan dan ken
je vast die plaatsen langs de weg waar je
“en plein air” kan vertoeven.

Let daar deze zomer eens goed op.
Wellicht dat je daar Frank Ernest “en
plain air” een Tommy in elkaar kan zien
zetten, hij heeft al geoefend…

Met zomerse flippergroet, Jurgen
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Spinnertjes zijn gratis voor leden.
Vermeld bij voorkeur ook woonplaats en vraag-/richtprijs.

Alleen niet-commerciële advertenties worden geplaatst.
 Voor commerciële of 'bulk' advertenties (>3 kasten), gelden

de vóór in het blad genoemde advertentie tarieven.

Spinnertjes

Te Koop

BALLY'S KISS 1979

en "Flipfoto"

Mooie Kiss, met iets speelveld slijtage en iets verkleurd aan de rechter-

kant, maar, een nette goedspelende flipper! opnieuw gerubberd en

gepoetst met de export SS'en op de kopruit Prijs idee DFL.1950,-

Tevens "Flipfoto" voor montage op de kop van een "oude" bally, met

polaroid camera binnenin, spiegel is defect maar is erbij, foto per e-mail.

Jack van der Wolde, tel: 0522-262965, Meppel
2 TOPPERTJES
...vereenzelvigd als één Pamela Anderson (van vóór de
borstverkleining!), heel groot op de kopruit van deze
BAYWATCH (Sega/1995) met GROOT DMD en
stereogeluid. Incl. manual, schoon en netjes onderhou-
den. Altijd binnengestaan. F 1400,-

Maurice Pasman, tel: 010-4423662 of 06-24646684,
Capelle aan den IJssel

INDIANA JONES (Williams 1993)
In zeer goede staat, prijs ƒ 1350,-

Kris Monette, Lummen (België), tel. 0032-13532519

THE SHADOW & JOHNNY MNEMONICBeide kasten 100% in orde. Zijn gebruiktals wedstrijdkasten tijdens hetDPO.Bezorgen geen probleem. Vraag-prijs 1350,- en 1700,-

Rozenveld, tel: 0186-655689, Numansdorp

SAFE CRACKER
Zustand 1,incl.Seitenteile und Token. 2300 Hfl
Andreas Gerst, tel: 004963357605Germany  66957 Hilstof info bij Guus 043-6010188

BALLY CAMELOTEM-kast uit 1970. Ongereviseerd.Vraagprijs f 250

Ben van Galen, tel: 070 - 3459466.

HARLEM GLOBETROTTERS (BALLY '79)

In goede staat, goed spelende en

gereviseerde kast. Origineel.

Vraagprijs F 950,-

Ed Grooters tel 071-5217069

WIZARD
de flipperkastspecialist

Einsteinweg 27-F
3752  LW  Bunschoten
Tel: 033-2996333  Fax: 033-2996111
Http://www.pinballwizard.demon.nl
E-mail: verkoop@pinballwizard.demon.nl

AD010 INSTEL MECHANISME VOOR DE POOT 7,00

AD024 RUBBEREN VOET PER 4 15,25

AD031 POOTBOUTEN PER 8 20,00

AD035 BINNEN PLAAT VOOR POOTBOUT 3,25

AD060 CONTACT AFSTELLER 6,50

AD065 DOPSLEUTEL 9/16" EN 5/8" 25,00

AD066 PLAT CONTACT VIJLTJE 6,95

AD068 SETJE VIJLTJES EN CONTACT STE. 21,15

AD070 STC CATCLEANER 0.47L 19,50

AD072 SPEELVELDCL. MET TEFLON 0.25L 14,00

AD078 SCHUURSTAAFJE VOOR OA LAMPHOUD  14,75

AD150 FLIPPERBAL 1-1/16" 8,50

AD320 14 DIGIT ALPHA-NUMERIC DISP. 200,00

AD325 16 DIGIT ALPHA NUMERIC DISP. 200,00

AD330 7 DIGIT ALPHA-NUMERIC DISP. 1111125,00

AD333 7 DIGIT NUMERIC DISPLAY 95,00

AD335 4 DIGIT (CREDIT) DISPLAY 117,50

AD600 SPOELBUS TEFLON 12,5 X 43 MM 1,75

AD610 SPOELBUS TEFLON 12,5 X 56 MM 1,75

AD900 ASBAK VOOR FLIPPERKAST 11,75

AG010 IMBUSSET AMERIKAANSE MATEN 17,50

AG020 FIBERPEN 13,50

AG021 NAVULlING VOOR FIBERPEN 2,50

AG025 1/4" DOPSLEUTEL MET HANDVAT 29,50

AG050 PRINTPLAAT VERWIJDERHULPJE 2,00

AL010-10 WEDGE #259 6,3V 0.25A PER 10 8,25

AL010-50 WEDGE #259 6,3V 0,25A PER 50 37,50

AL025 LAMPJE #2181 VOOR XENON TUBE 2,50

AL030 WEDGE #906 13V 1A 2,50

AL030-10 WEDGE #906 13V 1A PER 10 22,50

AL110-10 BAJONET #44 6,3V 0,25A PER 10 9,75

AL110-50 BAJONET #44 6,3V 0,25A PER 50 43,50

AL150 BAJONET KNIPPER 6,3V 1,85

AL150-10 BAJONET KNIPPER 6,3V PER 10 15,00

AL250 BAJONET BOL #89 13V 5W 2,50

AL250-10 BAJONET BOL #89 13V 5W PER 10 22,50

AL400 LAMPHOUDER KORT 2,50

AL410 LAMPHOUDER MIDDEL 2,50

AL420 LAMPHOUDER LANG 2,50

AL430 LAMPHOUDER POPBUMPER 2,75

AL435 LAMPHOUDER POPBUMPER WEDGE 6,25

AL455 LAMPSLEEVE DIVERSE KLEUREN 2,65

AR010 FLIPPER RUBBER ROOD 2,50

AR015 FLIPPER RUBBER ZWART 2,75

AR020 SHOOTERTIP WIT 1,00

AR025 SHOOTERTIP ZWART 1,25

AR030 RUBBER WIT 7/32" 0,55

AR040 RUBBER WIT 5/16" 0,50

AR042 RUBBER WIT 3/8" 0,55

AR045 RUBBER WIT 7/16" 0,75

AR050 RUBBER WIT 3/4" 0,75

AR060 RUBBER WIT 1" 1,00

AR070 RUBBER WIT 1-1/4" 1,00

AR080 RUBBER WIT 1-1/2" 1,25

AR090 RUBBER WIT 2" 1,50

AR100 RUBBER WIT 2-1/2" 1,75

AR110 RUBBER WIT 2-3/4" 2,00

AR120 RUBBER WIT 3" 2,00

AR130 RUBBER WIT 3-1/2" 2,50

AR140 RUBBER WIT 4" 2,75

AR141 RUBBER WIT 5" 6,50

AR150 MINIPOST WIT 0,40

AR170 POST SLEEVE GEEL 2,00

AR175 POST SLEEVE ZWART 2,25

AR180 TAPSE BUMPER GEEL 2,50

AR190 DOPJE 0,25

AR200 REBOUND 6,00H
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Kijk ook op onze
Homepage

Leden van de Flipper Vereniging krijgen op vertoon
van hun NFV-kaart 10% korting op onderdelen!

Wij zijn geopend van Donderdag t/m Zaterdag
van 10.00 uur t/m 17.00 uur. (Tevens op afspraak)

Wizard is er niet alleen voor de aanschaf van
een flipperkast, maar ook voor onderdelen van
uw flipperkast, zoals: lampjes, rubbers, sloten,
spoelen, kopruiten, flyers, speelvelden, bedrukte
targets, bedrukte bumpercaps, spel-ROM’s,
manuals, enz. enz. Tevens kunt u ook bij ons
terecht voor het repareren en onderhouden van
uw flipperkast. Ook repareren wij losse printen
zoals: driver boards, sound boards, voedingen,
MPU’s en displays. Via de BESTELKATALOGUS
kunt u ook onderdelen per post bestellen.
En bij ons geldt GEEN minimum order bedrag.

WIZARD

ROADSHOW
Spelend te zien en bezorgen geen enkelprobleem. Vraagprijs 1850,-

Rozenveld, tel: 0186-655689, Numansdorp

GOLDEN EYE, SPACE JAM EN FRANKENSTEIN
Golden Eye, SEGA 1996 fl. 1100,-
Space Jam, SEGA 1996 fl. 1200,-
Frankenstein, SEGA 1995 fl.  950,-
Alle kasten in mooie staat.

René Zwaanveld, Amsterdam,
tel: 020-6338167 b.g.g.020-6930859

PINBALL MAGIC

Zeer mooie pinball magic flipperkast.

Prijs fl. 1895,- speelklaar.

Marcel kolen, tel: 0412628484, Oss

NO GOOD GOOFERS
Prachtige flipperkast in topconditie, compleet met manuals
en schema's. Vraagprijs fl.3950,-

John van der wee, tel: 0032-89703636
Kinrooi (België)

NOG EVEN OEFENEN VOOR EURO 2000?
Williams World Cup ‘94
Spotprijs fl. 995,-

Wil Angenent, tel: 06-27561254, Delft
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B
B

PIN-ABC
B Billion
BAPA Bay Area Pinball

Association
BB Bang Back
BB Bone Busters
BBB Big Bang Bar
BBBB Bugs Bunny’s Birthday

Ball
BC Bad Cats
BF Batman Forever
BFTK Battle For The Kingdom
BG Big Guns
BH Big Hurt
BH Black Hole
BK Black Knight
BK2000 Black Knight 2000
BK2K Black Knight 2000
Bly Bally (manufacturer)
BOP The Machine: Bride of

Pinbot
BR Banzai Run
BR Black Rose
BS Battle Simulation (from

ST:TNG)
BS Breakshot (Capcom)
BTTF Back To The Future
BTW By The Way
BW Barb Wire
BW Baywatch (Sega)
BW100 Blackwater 100

Met dank aan: Keith Johnson, Kevin Martin,
Scott Piehler en ‘Webko’.

Http://www.bull.usyd.edu.au/pinball/

A
A

PIN-ABC
8B Eight Ball (Bly)
8BD Eight Ball Deluxe
A13 Apollo 13
AAB Add-A-Ball
ACMAG MAGnetic ACcelerator

(from DM)
AFAIK ”As Far As I Know”
AFM Attack From Mars
AG Alvin G. & Co. (ex-

manufacturer)
AI Artificial Intelligence
AIUI As I Understand/

Understood It
AKA Also Known As
AMOA Amusement and Music

Operators Association
ASAP As Soon As Possible
ASCII American Standard

Code for Information
Interchange

ASIC Application Specific
Integrated Circuit (WPC)

Assy Assembly

Met dank aan: Keith Johnson, Kevin Martin,
Scott Piehler en ‘Webko’.

Http://www.bull.usyd.edu.au/pinball/

Tech: TotAN VUK error....
TZ, WW, FH, SDTM, BB....

Er wordt wat afgekort in flipperland. In deze en
volgende Spinners zullen enk. tp. v/d sl. wdn opg.

Flipperafk.
MvA
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Jurgen van de Peppel

Beste medeflipperlotgenoten.

Van Alphen tot Zwijndrecht, daar kan
je onze Locallisten vinden. Enthousiaste
leden die het leuk vinden om bij anderen
te gaan spelen en om die anderen bij hun
thuis te ontmoeten om te flipperen, over
het flipperen te praten, technische tips
uit te wisselen etc.

Zij gingen jou voor.
En wanneer kom jij???

Wat houdt het in?

Meerdere leden van de NFV hebben
thuis één of meerdere kasten staan. Met
het organiseren van dit evenement wil-
len we de leden die bij elkaar in de buurt
wonen bij elkaar brengen.

Hierdoor kom je én met diverse andere
enthousiaste flipperliefhebbers in con-
tact én je speelt op kasten die in perfecte
staat zijn.

Denk nu niet, ik heb slechts 1 kast dus
het is niets voor mij……. Zowel het
kennismaken met flipper- enthousias-
telingen als het kunnen spelen op een
voor iemand onbekende kast maakt het
NFV Goes Local project uniek. De hoe-
veelheid en ouderdom van kasten speelt
daarom geen rol! Belangrijker is dat de
kast in goede conditie is, lekker speelt en
vooral dat je flipperenthousiast bent.

— de NFV goes Local —
Hoe kan ik meedoen?

Geef jezelf op voor NFV Goes Local.
Dat kan door een telefoontje, briefje of
e-mail naar het secretariaat. Je ontvangt
daarop de namen van mede Locallisten
zo dicht mogelijk bij jou in de buurt.
Neem met deze mensen contact op,
vraag of ze zin hebben om bij je te komen
spelen of wellicht kan je de afspraak
maken bij hem of haar te komen spelen.

De drempel om een flipper collega te
bellen is dus erg laag. Immers: diegene
heeft aangegeven het leuk te vinden om
flipper enthousiasten te ontvangen en
om er naar toe te gaan. Dus, gewoon
DOEN!!

Op dit moment zijn er “locallisten” in de
hiernaast genoemde plaatsen.

Tot spoedig, tot Local

Jurgen van de Peppel
Secretariaat NFV

dr. Ariënsstraat 11
5431 WG Cuijk

0485-312242 (19:00-21:00 uur)
email: secretariaat@pinball.demon.nl

10 poster naar keuze Henk Fauser 201
9 poster naar keuze Claudia Gerlach 227
8 NFV backglass poster Marcel vd Zouwen 208
7 NFV backglass poster Helen Verbeek 210
6 NFV backglass poster Ed Kort 223
5 NFV backglass poster Claudia Gerlach 226
4 NFV backglass poster M.Gieling 337
3 Complete Pinball Book Frank Ernest 138
2 Complete Pinball Book Gerard Poelwijk 252

1 Medieval Madness 2 maanden thuis
Simone Boersma 282

Alphen ad Rijn Amsterdam
Arnhem Barendrecht
Bemmel Bilthoven
Capelle aan den Ijssel Cuijk
Delft Den Haag
Deventer Didam
Duiven Emmen
Franeker Giesbeek
Haarlem Hilversum
Hulsberg Leeuwarden
Leiden Lienden
Lithoyen Maasland
Nieuw-Vennep  Oosterhout
Oss Overschild
Rockanje Rotterdam
Rozendaal Schijndel
Spijkenisse Tiel
Uden Valkenburg
Voorburg Westervoort
Westmaas Winterswijk
Wognum Wolvega
Wormer Zutphen
Zwijndrecht

Uitslag Pinball-Loterij
Gehouden op het DPO van 6/7 mei

Extra prijzen

RfM folie
Marcel Nijland 219

NFV Paraplu
Helen Verbeek 211

NFV T-Shirt
Pieter Berends 296

Prijs ter beschikking gesteld door
Bert van Ingen:
Plastics Cactus Canyon

Sampurna den Oude 144
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The Pinball  Parts CD-Rom
In samenwerking met Koos Vlamings
(zie artikel op pagina 28) kunnen we je
deze unieke CD-Rom aanbieden.

Wat vind je op deze CD-Rom ?

-Foto’s... veel foto’s

-Foto’s voor het stap voor stap de-
en monteren van je flipperkast. Alle
foto’s hebben een formaat van
minimaal 640 x 480 en zijn van het
JPG formaat.

-Beschrijving.
De totale beschrijving voor het
renoveren van de flipperkast in het
algemeen.

-Software,
Een shareware versie van het bekende grafische programma Thumbs-Plus,
eenvoudig te installeren en makkelijk om te bladeren in je foto-bestanden.

-Welke flipperkasten?
Op de CD-Rom is een volledig foto-overzicht te vinden van de volgende flipper-
kasten. De Getaway heeft een laag aantal foto’s dit is nog uit de beginfase, hier
staat echter wel alles op echter veel minder gedetailleerd.

Bestellen.
Je kan deze CD-Rom bestellen bij het secretariaat.
De prijs bedraagt Fl 45,00 (bedrag is inclusief verzendkosten.)

Is het je opgevallen dat op het DPO in Numansdorp
minstens drie NFV-ers van het eerste uur aanwezig waren?
Kan eigenlijk ook niet want jij bent na 1992 lid geworden.

Complete Pinball Book” en een NFV T-shirt. Bedankt Ed
en we hopen je nog vaak te ontmoeten op NFV-bijeen-
komsten.

Ook oud-voorzitter Freerk AndredelaPorte was aanwezig
en genoot duidelijk van het evenement. Binnen 24 uur na de
ledenvergadering ontving ik van hem al een uitgewerkt en
goed doordacht voorstel voor het aangekondigde flipper-
kastenplan.

Guus Arens
Voorzitter

Man van het eerste uur: Ed Hut

Ed Hut heeft vorig jaar al afscheid genomen als NFV
bestuurslid. Op de ledenvergadering van dit jaar in
Numansdorp hebben we hem nog eens officieel bedankt
voor het vele werk dat hij voor de flippervereniging heeft
verricht. Als dank kreeg Ed, namens alle leden, van het
bestuur het fraaie boekwerkje van Marco Rossignoli, “The
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NFV Technische Commissie
Flipperkast defect??
Hoe sluit je een nieuwe spoel aan??
Hoe check ik of de opto’s goed zijn??

Technische vragen die leden van de
NFV kunnen stellen aan de Technische
Commissie.

De Technische Commissie wil NFV-
leden helpen die zelf het initiatief hebben
genomen om iets aan hun kast te gaan
doen, maar met een technisch probleem
zitten waardoor ze niet verder kunnen.

len je een stap op weg helpen zodat je
zelf weer verder kan. Bel s.v.p. alleen
op de aangegeven dagen en tijden.
Schrijven en e-mailen kan natuurlijk al-
tijd.

Of mensen die wel willen maar mis-
schien niet weten waar ze moeten be-
ginnen: de T.C. biedt hulp. Vragen kun-
nen zowel schriftelijk als telefonisch
gesteld worden. Verwacht geen kant en
klare oplossingen, Eric en Gert-Jan zul-

Vanwege de onregelmatige werktijden
van Eric kan het zijn de zijn voicemail
aanstaat. Als je dat inspreekt, word je
uiterlijk de volgende dag door hem te-
ruggebeld.

Maandag & Vrijdagavond Dinsdag & Donderdagavond
(19:00-21:30) (19:00-21:30)

Gert-Jan de Haan Eric Bartels
W. de Geestraat 44 Lekstraat 51
8921 AM Leeuwarden 1946 RZ Beverwijk

Telefoon Telefoon
06-27 456 890     of 06 -27270713
058-2661514 (Eric geeft dan aan waar je
Let op! Nieuwe nummers! hem op  dat moment op een
Oude nummer is niet meer geldig! gewone telefoon kan bereiken)

E-mail E-mail
gert-jan@fris.nl comrep@hotmail.com

Nieuwe NFV-Homepage
Zoals velen waarschijnlijk gemerkt heb-
ben is sinds 1 mei de vernieuwde NFV-
homepage online gegaan.

Het adres is alsvanouds:

http://www.pinball.demon.nl/

De oplettende lezer zal opmerken dat
er iets is veranderd aan het adres: het is
nl. iets korter en daardoor makkelijker
te onthouden geworden.

De homepage heeft een flinke ‘restyling’
ondergaan en is ontdaan van oude en
verlopen informatie. Hierdoor kan het
natuurlijk weer veel nieuwe input ge-
bruiken.

Surf dus eens langs en laat weten wat je
er van vindt, of wat je er niet van vindt!!

Als openingsknaller is er een leuke
Quiz te maken met mooie prijzen
(hoofdprijs ‘The Complete Pinball
Book’ t.w.v. fl. 145,-!!).

De sluitingsdatum is eind juni, dus surf
snel naar de site en doe mee!

Martijn van Aken

Veel complimenten voor Tom
v/d Mast die de site heeft

ontworpen en onderhoudt!!
Huidig NFV-HP team: Tom v/d Mast,
Jean-Luc Truijens, Menno van Zaanen

en Steph de Graaf.
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Uit de oude doos.... Amerikaans erfgoed
Henk de Jager

In deze reeks wil ik af en toe, onder
de naam “toppers van toen”, een
elektromechanische flipperkast be-
schrijven waaraan ik zelf (na zo’n 29
jaar flipperexploitant te zijn) goede
herinneringen heb.

De Bally “Firecracker” uit 1971 is zo’n
machine. Voor de exploitanten was
“Firecracker” een goede “money-
maker”. De machine zag er dan ook
heel aantrekkelijk uit: schreeuwend
paarse kleuren in een overwegend geel
meubel. Op de kopruit een vrolijke
Mexicaan die iedereen de stuipen op
het lijf jaagt met zijn vuurwerk.
(Firecracker betekent ook “rotje” of
“voetzoeker”).Tekenaar Christian
Marche voerde het speelveld uit in
dezelfde kleuren als het kopruit en vulde
het met vele explosies.

Wie denkt dat geluidseffecten iets zijn
van het elektronische tijdperk heeft het
mis. “Firecracker” beschikt over een
geheel EM werkend zevenklapper-
mechaniek. Komt de bal in een van de
drie “Firecracker-hole’s” dan ontstaat
een geknetter van jewelste, terwijl de
gele lichtjes in de exploderende bom-
metjes rondgaan.

Aflevering 4: Toppers van Toen - Bally “Firecracker”
Voor de technisch
geïnteresseerden: op de bodem
van de kast reset een stepping unit.
In plaats van sleepcontacten is hier-
aan een kunststof arm gemonteerd
die met flinke snelheid onder een
aangebouwde spinner tikt. Het
tollen van deze spinner laat een
contact openen en sluiten waar-
door een andere stepping unit in
beweging wordt gezet. Deze unit is
strak op de bodemplaat van de
kast geschroefd waardoor de ma-
chine zelf als klankkast gaat wer-
ken.

Een werkelijk (primitief) elektro-
nisch circuit van een diode, weer-
stand en elco vertraagt een relais
en detecteert zo het einde van het
geratel: is ca. 1,5 sec. geen stap
meer gemaakt door de stepper dan
wordt de waarde aangeteld waarop de
cracker is blijven staan: 1000, 2000,
3000 of 5000 punten met 1, 2, 3 of 5
bonusstappen, of de bonuswaarde.Die
bonus werkt anders dan die we nu
kennen: slechts via de cracker te sco-
ren, niet bij het einde van de bal. Toch
begint deze bonus iedere nieuwe bal
weer bij 1000.

Verder twee targets die “random”
worden verlicht: één voor extra bal
en één die het poortje in het midden
van de rechtse zijkant opent. Ook
wordt de linkse uitloopbaan zo nu
en dan verlicht. De kicker is dan
actief: de bal wordt dan weer terug-
geschoten in het speelveld.

Wie denkt dat de constructie met de
spinner nieuw was, vergist zich. Gottlieb
gebruikte dat foefje al drie jaar eerder
in “Spin Wheel”, alleen zonder het
cracker-effect.

Nog een tip uit vroeger tijden: werd de
cracker wat sloom, dus duurde het
knetteren niet meer zo lang, dan lijmden
wij een nieuwe punt (gezaagd uit
perspex) tegen de arm van de unit met
de spinner. Zo werd de afgesleten top
weer wat hoger en was het ge-cracker
weer als vanouds. Bezitters van
Firecracker, doe hier Uw voordeel mee!

 Tot slot: zo’n 2800 “Firecrackers”
werden gebouwd waarvan helaas een
groot aantal Duitstalig. Beslist een heel
leuke flipper om te bespelen! Eventuele
reacties graag via de redactie van de
“Spinner”.

De “Firecracker” is bovendien
voorzien van een echte post, die
door het raken van rollover buttons
op en neer kan worden bewogen.
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Aanstormend flippertalent
De jongedame op de foto is Sarah van der Zee, dochter van
Anja van Stiphout en Arthur vd Zee uit Maastricht. Ze is
nauwelijks twee jaar oud maar heeft alles in zich om een
toekomstig flipperkampioen te worden (2020 ?).

Haar ouders behoren tot de beste flipperaars van Nederland
en ze heeft 'pre-nataal' al meegedaan aan het World Pinball
Championship in Las Vegas. Haar ouders pakken het profes-
sioneel aan. Elke avond voor het slapen gaan even een
kwartietje trainen (zie foto).

Veelvuldig Nederlandse Kampioen AGNES ALTENA krijgt
concurrentie!!

GA

Vissers Automaten (Nuth)
Carl Jacobs (Schilde, België)

Michael Munch Automaten (Duitsland)
Ingo Gerhardt (Duitsland)

Dirk Tiedt (Duitsland)
Janshen & Hahnraths (Kerkrade)

Andre Janssen - Fun 4 YOU  (Amersfoort)
R. Badendorp (Apeldoorn)

Frank Ernest (Oss)
RobWillemsen (Tiel)

Ronald Knor (Leiden)
Jurgen vd Peppel (Cuyk)
Peter van Os (Lithoyen)

Hofleveranciers Flipperkasten en Onderdelen
Rob Buisman (Ede)

Bert van Ingen (Lienden)
Bart te Molder (Rijswijk)

Roland Rozenveld (Numansdorp)
Maurice Schouten (Westmaas)

Aad van Dijk (Delft)
Guus Arens (Valkenburg)

WIZARD -de Flipperkast specialist
(Bunschoten)

Klaas Boomsma -Speelautomaten archief
(Leeuwarden)

...en vele, vele anderen die het Dutch Pinball Open-
2000 tot een groot suces hebben gemaakt.
Namens flipperend Nederland... bedankt!!

Peter en Freya van Os (Lithoyen)
Kees & Marlou Kalis (Roden)

Jan Dijkstra (Groningen)
Marco & Vanessa Rossignoli (Australie)

Ewout Boogaard (Maastricht)
Hans en Hetty Bijsterveld (Geldrop)
Maurice Pasman (Capelle a/d IJssel)

en de vaste ploeg flipperaars en personeel
van de Torenstee in Numansdorp

DPO-helpers

Technische dienst
Joep Mertens (Landgraaf)

Wil Angenent (Delft)
Arthur de Jong (Groningen)

DPO-Goeroe
Guus Arens

Het DPO 2000 werd mede mogelijk gemaakt door...

Wedstrijdleiding
Ad Jonker

Wedstrijdlijding
Martijn van Aken

NFV Floormanagers
Jurgen van de Peppel

Jean-Luc Truijens
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Flipperkasten in de Media
Various Artists

Zo’n evenement als het DPO levert
VEEL flipperkasten in de Media op!!
Luc de Borger, Roland Rozenveld,
Marcel Vissers, Maurice Pasman en
vele anderen stuurden gretig stuk-
jes in. Niet alleen hier in deze ru-
briek, maar verspreid door de hele
spinner kan je artikelen vinden over
het heerlijke spelletje flipperen.

In het blad NEXT (van Elsevier)
van deze maand stond een aardige

spreuk van ene Bill Gates:

"Management is net een flipper-
kast. Als je wint, mag je als

beloning nog een keer."

In de reclame voor de telefoon-
gids waar twee studenten het

telefoonnummer van de pizzeria
onder de bank zoeken, staat op de
achtergrond een ‘Space Station’

flipperkast.
MvA

Op 16 mei jl. was Ivo Niehe bij
Rob de Nijs thuis in zijn villa in

Bos en Duin op de Veluwe,
alwaar hij een Dracula heeft

staan!
Miiiiissssssst!!

 AvdE

Newsflash: (van internet)
Pat Lawlor Design, (815-943-7075).

Pat along with former MS colleagues
including John Rutsch and Louis

Koziarz hope to introduce a new street
piece for testing this fall. This first

game will not be a pinball. Question:
How can we get Pat Lawlor Design to

produce a pinball game?
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de Telcommissie te bedanken voor hun
aanwezig- heid, gingen eerst de PC Kids
achter de computers.

De wedstrijden liepen verder vlekke-
loos, er werden diverse initialen op de
highscores genoteerd, met name op “The
Web” en “Time- shock!”… vooral
“NAT” en “HBR” kwamen
daar veel voor! De mees-
ten vonden de 3D-Ul-
tra van “The Lost
Continent” leuk
om te spelen, ook
al snapten ze er
niets van, maar de
special- effects
waren gewoon su-
bliem en het geluid
overweldigend… de
scores waren bedui-
dend minder (niet be-
langrijk dus!).

Rond 15.00 uur wisten
wij al wie de Beste 3
van alle klasses waren, maar de grote
aandacht ging natuurlijk naar de wed-
strijden bij het DPO, die waren een
beetje qua tijd uitgelopen i.v.m. de Alge-
mene Ledenvergadering! De grote fi-
nale werd rond 16.30 uur gespeeld door
Nathalie Lapian (PC Kids), Raghild
Jacobs (Lady Pentium) en Henk Brak-
els (PC-Pinball Expert).

Er werd fanatiek gespeeld op “The
Web”, eerst door beide dames en na tien
minuten was Raghild uitgespeeld, terwijl
Nathalie nog 5 minuten nodig had om het
spel af te maken, ze had bijna het dub-
bele punten-aantal van Raghild, te we-

ten 480.500.000 pun-
ten! Henk zag

het met lede ogen aan, nu was hij
aan de beurt met zijn toch altijd
rustige houding, hij begon met-
een voortvarend door constant
Multiball te halen en Jackpot tot
Super Jackpot… ongelooflijk(!),
dachten Nathalie, Raghild en
Wedstrijdleiding, wat een score
en dat nog steeds met de eerste
bal, na tien minuten had Henk de
2 miljard gehaald en met zijn
koele houding zijn vorige score
geëvenaard… en dat nog met
zijn 1e bal!

Helaas moest de Wedstrijd-
leiding zijn spel afbreken, omdat
de prijsuitreiking om 17.00 uur
moest beginnen in de grote zaal,
ondanks dat kreeg Henk veel
lofs en applaus van het aanwe-
zige publiek… zijn middag kon
natuurlijk niet stuk, na zo’n uiter-
ste PC-Pinball machtsver- toon,
een terechte Allround-Winner!

De prijsuitreiking verliep met een vleugje
humor en ondanks de geringe deelname,
toch een goede inzet van alle deelne-
mers die de allereerste Nederlandse
PC-Pinball Competitie een kleurvolle
élan hadden gegeven naast de DPO-
wedstrijden!

Hoewel het een vermoeiende weekend
was geweest, vonden de mees-

ten afgelopen zondag reuze
gezellig en heel erg

leuk, en dat was
natuurlijk ook de

allergrootste
opzet van zo’n
e v e n e -
ment… “No
Balls, No

Glory”.
Guus, nog be-

dankt voor jouw
medewerking in

mijn wedstrijdopzet,
enne… doe jij volgend

jaar dan ook mee met het NK
PC-Pinball 2001???

UITSLAGEN NK PC-PINBALL 2000

PC Kids
1. Nathalie Lapian 958 pnt.
2. Giorgio Lapian 548 pnt

Lady Pentium
1. S. de Oude 887 pnt.
2. M. de Oude 861 pnt.
3. Raghild Jacobs 382 pnt.
4. Sara Lapian 254 pnt.
5. Macky v/d Moll   81 pnt.

PC-Pinball Expert
1. Henk Brakels 4991 pnt.
2. Marcel v/d Zouwen 2098 pnt.
3. Roderick Verkerk 1880 pnt.
4. Thijs Borgman 1602 pnt.
5. Hans Bijsterveld   743 pnt.
6. Peter Hutjes   713 pnt.

Winner “PC-Pinball All Category”
Henk Brakels (on “The Web” )

PC-Pinball 2000 “Poedelprijs”
Macky v.d. Moll

D
PIN-ABC

D&D Dungeons & Dragons
DCS Digital Compression

System (Wms sound
system)

DD Devil’s Dare
DD Dr. Dude
DE Data East

(manufacturer)
DFAQ DynaFAQ (see FAQ)
DH Dirty Harry
DM Demolition Man
DMD Dot Matrix Display
DMM Digital Multi-Meter
DOHO “-sorry, figure it out

yourself-”
DS Death Save
DT Drop Target
DVM Digital Volt-Meter
DW Dr. Who

Met dank aan: Keith Johnson, Kevin Martin,
Scott Piehler en ‘Webko’.

Http://www.bull.usyd.edu.au/pinball/
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“Enigzins beschadigd. De kast ziet er
uit alsof iemand 'm niet in de lift kreeg
en 'm toen maar de trap heeft
afgegooid. (Onderaan de trap stond
helaas een emmer verf). Op kopruit
zitten hier en daar helaas wat verf-
resten, met enige moeite lukt het wel
om er weer blank glas van te maken.

Het mekaniek doet het prima, alleen
toen ik de kast de laatste keer aanzette
moest het NUON de hoogspannings-
lijn naar Arnhem een beetje repare-
ren, maar gelukkig was het een hardst-
ikke gezellige avond met dat kaars-
licht.

Om te flipperen moet je aan de stukjes
ijzerdraad trekken die uit de gaten in de
zijkant hangen, het grote voordeel hiervan
is natuurlijk dat het ontzettend energie- en
dus millieuvriendelijk is, bovendien kon-
den we bij dat kaarslicht toch nog lekker
doorspelen.

Verder zitten er een paar stukken hoekijzer
bij die evt als poten zouden kunnen dienen,
ware het niet dat er een schroefdraad meer
is om de niet meer aanwezige bouten in vast
te draaien.

Het prachtige speelveld is op een paar kleine
vieze plekjes na heel erg mooi, ik heb 'm pas
nog opgeschuurd met staalwol en hij blinkt
bijna net zo mooi als de nieuwe laminaatvloer
in mijn huiskamer.

Jammer dat er ook hier weer wat verfresten
op zitten maar ik denk dat na
een paar potjes spelen het wel weer mooi
blank hout zal zijn.

 UNIEKE PRIJS.
2 (twee) kratjes Hertog Jan !!
Zelf afhalen (Arnhem)

PS. Dit is GEEN grap maar serieus (de prijs
dus). Een echte doorzetter kan dit ding trou-
wens nog wel restaureren.”

Gevonden in een nieuwsgroep a la ‘markt.nl’.
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André Jansen Flipperkasten is vanaf heden:

 Fun 4 You Amusement
KAPELWEG 42 Tel/Fax: 033 – 463 22 13
3818 BR AMERSFOORT Mobiel: 06 22– 48 58 44

06 26– 92 69 70

Altijd 100% gereviseerde flipperkasten
Steeds wisselende voorraad

Uitsluitend volgens afspraak
Vrijblijvend advies

Goede service

Showroom bezoeken?
Bel 033 - 463 22 13 of e-mail: ajansen@hacom.nl voor een afspraak!

Binnenkort onze nieuwe websites:
www.pinball.nl

www.fun4you.nl
Bezoek ook onze uitgebreide homepage:

www.hacom.nl/~ajansen/

PC wilden gaan oefenen, dus ik zei
tegen Theo dat we maar tussendoor
gewoon een flipperkast moesten ne-
men, zodat we toch een beetje bezig
waren! We zagen Peter en Thijs nau-
welijks want die waren natuurlijk flink
aan het oefenen voor de kwalificaties
van het DPO en zowaar ze zaten bij de
beste 32, dat betekende wederom de
volgende dag naar Numansdorp!

Het voordeel van onze ruimte was wel
dat je rustig en relax kon flipperen op de
PC’s, dat hadden inderdaad de dames
Den Oude ervaren, deze twee dames
hadden goed geoefend die avond! Na
tien uur ’s avonds was het erg rustig in
onze PC-ruimte, Theo ging rond 22.00
uur naar Rotterdam waar hij bij beken-
den logeerde en ik keek naar de wed-
strijden van Peter en Thijs, ze deden het
beiden goed die avond!

Rond 23.50 uur gingen we toch maar
naar huis, want aan de gezichten van
Thijs en Peter te zien was het zeker wel
ècht bedtijd… terug naar Arnhem! Zo,
om 02.00 uur eindelijk in bed, ik was
toch wel een beetje vermoeid want ’s
morgens weer om 05.00 uur op… weer
richting Numansdorp!

Om 23.00 uur heb ik de PC’s en appa-
ratuur uitge- zet en de ruimte afgesloten,
want ik wilde zelf ook eens goed flip-
peren en op een van die kasten mijn

initialen “SAM” zetten… het was ge-
lukt, op de flipperkast met de Play Offs
Basketball, zo… mijn zaterdagavond kon
niet meer stuk!

Zondagmorgen… 06.45 uur Peter op-
gehaald, zo te zien had hij ook maar een
paar uurtjes geslapen… precies flipper-
oogjes!!! Samen met de Telcommissie-
leden, Jeane en Astrid uit Arnhem en
diverse deelnemers togen wij richting
Numansdorp! Om 9.30 uur kwamen
we in de Torenstee aan, de zalen waren
nog onbemand dus konden we eerst
koffie nemen, en de leden van de Tel-
commissie onze ruimte laten zien, ze
vonden het erg leuk opgezet en ver-
sierd! Rond 10.30 uur kwamen de deel-
nemers en bezoekers het gebouw bin-
nen, ze waren klaar voor de grote wed-
strijd van het DPO en het NK PC-
Pinball! Om precies 10.45 uur zijn we
met de wedstrijden begonnen, na eerst

Een FIRE (zonder ‘!’) en een Pine Bot (met ‘e’).
Dat zijn bijzondere kasten.

Die zijn wel 5000 gulden waard!!
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We also got to see some of the hard
work and organisation required to stage
such an event and thanks is not enough
for those dedicated enthusiasts such as
Guus Arens, Ad Jonker, Martijn van
Aken, Jurgen vd Peppel, Jean-Luc
Truyens and many others, to have
contributed so much of their time and
energy into making it happen. We owe
much thanks to may people whom it was
our pleasure to meet for accommodating
us in various ways on behalf of the DPO:
Arthur and Hilde de Jong (and their cats
Flodder and Boris) and Joep and Chantal
Mertens.

Our utmost thanks and appreciation must
be reserved and extended to Guus and
family including dog Robin, for his
initiative of inviting us to attend the DPO
to promote The Complete Pinball Book.
Affectionately dubbed by us ‘The
Arranger’, Guus was an endless source
of ideas, information and alternative
options, as he and his family so generously
opened their home and their lives for us.
Their hospitality was unrivalled, as many
within the DPA can attest.

Met het warme weer in het vooruit-
zicht vertrokken we zaterdag 6 mei
j.l. vanuit Arnhem, richting
Numansdorp! Samen met 2 deelne-
mers, te weten Thijs Borgman en Peter
Hutjes die voor het DPO en het NK
PC-Pinball hebben laten inschrijven,
reden we bepakt en bezakt met 4 PC’s
en diverse geluidsapparatuur rond
10.30 uur richting Rotterdam!

We waren elkaar reeds
kwijtgeraakt in
Arnhem, Theo moest
zijn BMW nog van
brandstof voorzien en
onder- getekende reed
nog eventjes naar
huis… en op naar de
snelweg! Tegen 11.45
uur kwamen we de
zwarte BMW op de
A15 tegen, dus toch
samen met z’n viertjes
kwamen we
Numansdorp binnen,
de Torenstee was toch
wel makkelijk te vin-
den. We zagen met-
een bekende gezichten
op de parkeerplaatsen,
ook Guus was meteen
in mijn gezichtsveld,
waarschijnlijk al de prijzen en medailles
aan het uitladen! We werden meteen
door hem opgevangen en via een be-
kende NFV-lid naar onze ruimte verwe-
zen, een perfecte ruimte voor een PC-
Pinball Competitie!

Verslag  NK PC-Pinball 2000
Sam Lapian

Alhoewel ik van Guus een lijst met 24
deelnemers/sters had ontvangen via e-
mail, had ik toch rekening gehouden met
een rustige verloop, omdat ruim de helft
ook aan het DPO meededen!
Voordat Theo en ik de PC’s installeer-
den, bekeken we eerst de zaal die vol
zaten met hele mooie flipperkasten, zo-
als RFM, MM, Starwars E1, Circus
Voltaire, Scared Stiff, Indiana Jones,
Johnny Mnemonic, en nog véél meer!

16 jaar ) en de PC- Pinball Expert
(jongens en heren vanaf 16 jaar)!

Omstreeks 13.30 uur waren we gereed
met het testen van de games “The Web”,
“Timeshock” en “The Lost Continent”,
nog even de tafel van de Telcommissie
voorzien van inschrijvings- kaarten, Lap-
top en een PC voor de eindresultaten en
we waren just ready voor het NK PC-

Pinball. Rond 15.30 uur
kwamen diverse men-
sen even binnen, vaak
alleen om te kijken en
later om wat games te
spelen, opvallend ge-
noeg had “Time-
shock!” de grootste
aantrekkings- kracht
om te spelen, want hier
was het toetsenbord
vervangen door de
“Virtual Pinball”-kast
van Philips, een kast
die Guus mij in Ant-
werpen had gegeven
om het eens uit te pro-
beren op de PC… je
had toch een beetje het
gevoel dat er iets van
een flipperkast-effect
in zat!

 De PC’s en geluidsapparatuur waren
snel geïn- stalleerd, nog even slingers en
ballonnen opgehangen want onze locatie
moest toch een beetje vrolijk uitzien,
verder hingen we flapovers met
deelnemerslijst onder verdeeld in PC
Kids (jongens en meisjes t/m 15 jaar),
Lady Pentium (meisjes en dames vanaf

Tussendoor had ik zelf veel flipperkasten
gespeeld, met name Starwars Episode 1
en Revenge from Mars (RFM), wat zijn
dat toch mooie flipperkasten… iets om
voor Vaderdag te vragen, dacht ik! Die
avond hadden wij nog echt niet veel
deelnemers/sters op bezoek die op de

Having now got the ‘taste’ for pinball
championships, we could very well be
back next year all going well for us back
in Australia, and the state of pinball
interest here in Europe. But until that
time, we should all continue to live by the
statement that is known so well by the
Dutch Pinball Association:

NO BALLS, NO GLORY!
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v.d Peppel versus Rossignoli

Dameswedstrijd

1 Agnes Altena
2 Helen Verbeek
3 Macky van Moll
4 Sylvia Koijen
5 Vanessa Rossignoli
6 Claudia Gerlach (D)
7 Hilde de Jong
8 Denise Klomp
9 Hetty Bijsterveld
10 Meinsje Maat
11 Chantal Mertens
12 Penny Broman
13 Mila Groot
14 Anja van der Zee
15 Sarah Lodge (GB)
16 Karin Kolbe (D)
17 Jolanda van der Klaauw
18 Simone Boersma

UITSLAGEN DPO 2000
Hoofdwedstrijd

1 Claudia Gerlach (D)
2 Ingo Gerhardt (D)
3 Turgut Hefti
4 Albert Nomden
5/6 Ed van Eersel

Josef Kapek (D)

7/8 Artur ART Grabowski (DK)
Paul Jongma

9/12 Mark van Duinen
Rody Neijsen
Lars LAJ Jenssen (DK)
Peter Hutjes

13/16Een deen
Norbert Broman
Menno van Zaanen
Wilbert Der Kinderen

17/24Agnes Altena
Marcel van Zouwen
Bas Vis
Eugene Coolen
Joep Mertens
Joris Dekker
Henk Brakels
Simon Holman (GB)

25/32Marco Rossignoli (AUS)
Eduard Kort
Robert Beckmans
Jean-Paul de Win
Roderik Verkerk
Matthijs Hoetjes
Ralph Beckers
Pieter Berends

33/48Hans Bijsterveld
Andy de Ruiter
Dirk Klaver
Jos Dijkhuizen
Remco Broman
Eko Elens
Thomas Vonk
Martin v/d Berg
Jeroen Peeren
Rembrand Badenhop
Jim Jansen
Frank Wolthers
Maurice Schouten
Marcel Vissers
Bart de Molder
Jurrissen

49/64Joska Keunekamp
Arthur de Jong
Penny Broman
Ries Noteboom
Martijn van Amsterdam
Ruud Willersen
Helen Verbeek
Hans de Vos
J. Ruigendijk
Michael Münch
Thijs Borgman
Henk Fauser
Nog een Deen
Paul Duursma
Hilde de Jong
Chantal Mertens
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Op en rond een evenement als het
Dutch Pinball Open gebeuren altijd
bijzondere zaken die de trouwe be-
zoeker meestal ontgaan. Veel leuke
momenten en contacten maar ook
minder aardige zaken die moeten
worden opgelost.

Uit de grote bak met praktijkvoorbeelden
enkele bijzondere:

1.De Belgische kampioen, Peter v.d
Bergh, kwam zondagmiddag rond een
uur of drie aan in Numansdorp met de
melding dat hij gereed was voor de
finale. Met veel moeite hebben we
hem, maar met name zijn vriendin,
kunnen overtuigen dat de begintijd
toch echt in de ochtend lag. Jammer,
Peter blijft een bijzonder kleurrijk
persoon (lange regenjas met alle
sponsornamen!) die ook nog heel goed
kan flipperen. Volgend jaar beter.

Achter de schermen van het DPO

2.De vier Deense deelnemers kwa-
men met hun privé vliegtuig (!)
zaterdagochtend aan in Rotterdam.
We hebben ze eerder leren kennen

op het Europese Flipper Kampioen-
schap in Valkenburg. Ook ditmaal
presteerden ze boven gemiddeld met
twee plaatsen bij de eerste tien. Jam-
mer dat die Scandinaviërs zo slecht
tegen drank kunnen en van hun hotel-
kamer een zooitje hebben gemaakt.
Gezien de hoogte van de schoon-
maak rekening begrijp ik nu waarom
Peter van Os en dochter Freya zo
slecht hebben geslapen, in de kamer
naast de Denen.

3.De vriendelijke mensen van de
catering in de Torenstee, mevr.
Rijpkema en collega’s hadden het
zaterdag zo druk met het vullen van
droge kelen en lege magen dat zater-
dagavond de voorraad al bijna op
was. Dankzij een snelle actie op
zondagochtend kon de ijskast en diep-
vries weer bijgevuld worden.

4.Anja van Stiphout (Maastricht) kon
op het laatste moment dochter Sarah
(zie foto elders in deze Spinner) aan
vader Arthur toevertrouwen. Maar
hoe kom je op tijd voor de dames-

finale als je met de eerste trein uit
Maastricht vertrekt? De oplossing
lag erg voor de hand. Met hulp van
Agnes Altena werd zaterdagavond
een vriendelijke buurtbewoner in
Numansdorp bereid gevonden om
Anja om kwart voor tien van de trein
in Rotterdam te halen. Echter, in de
drukte zijn we vergeten te melden dat
het de trein van zondagochtend was.
Zaterdagavond was Anja natuurlijk
nog niet te zien op Rotterdam-Cen-
traal.

5.Na het sjouwen van veel flipper-
kasten op vrijdag 5 mei was ons aller
Ad Jonker wel even toe aan zijn
nachtrust en reed ‘s avonds laat naar
het hotel in Oud Beijerland. Waar nu
geen rekening mee hadden gehouden
waren de uitgebreide festiviteiten die
midden op het marktplein en vlak
voor het hotel plaatsvonden ter gele-
genheid van het bevrijdingsfeest. Het
was al vroeg in de ochtend alvorens
Ad Jonker kon beginnen met zijn
spreekwoordelijke “imitatie van een
dood vogeltje”.

GA

organisers- that the final was dependent
on just one game, and that the luck factor
could not be modified over the best of 3.
Perhaps there may have been a very
different outcome had there been this
scenario, or perhaps not.

Guus Arens and the Dutch Pinball
Association. As far as pinball goes, it
was such a joy to see so many pinball
machines and people playing them- a
scene so alien in Australia these days.
The degree of skill exhibited by the top
players, was something to behold and
indeed humbling in some instances- giving
us and others something to aspire to! It

cannot go without saying that it too, was
very gratifying to see such excellent
female competitors standing equally with
the men, in such a male dominated arena.

For us, the DPO culminated in two
fabulous weeks in Holland, courtesy of

Lees verder op pagina 43...
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Scared Stiff: Art-is-tic R.I.P.
Tijdens de productie van Scared Stiff zijn
er nogal wat ideetjes geweest die het niet
zijn gelukt de definitieve kast te halen.

Het gaat dan bv. om schetsen die achteraf
toch niet aan de hoge eisen van de artiest
voldeden of plastics die het nèt niet
helemaal waren.

C
PIN-ABC

CBW Cue Ball Wizard
CC Cactus Canyon
CFTBL Creature From The

Black Lagoon (in 3-D)
CJ Cactus Jacks
CLK Clock
CMOS Complimentary Metal

Oxide Semiconductor
CP Champion Pub
CP Checkpoint (DE)
CPU Central Processing Unit
CS Checksum
CV Cirqus Voltaire

Met dank aan: Keith Johnson, Kevin Martin, Scott
Piehler en ‘Webko’.

Http://www.bull.usyd.edu.au/pinball/
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Gevonden: STAR-TREK cap
Op het DPO in Numansdorp vonden we bij het

opruimen nog een mooie StarTrek pet (cap).
Voor de eigenaar ongetwijfeld van grote emotionele

waarde gezien de tekst.
De eigenaar kan zich even melden bij Guus Arens 043-
6010188. We sturen dan het relikwie snel naar je op.
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Hallo iedereen!
Eerst mijzelf even voorstellen:
Mijn naam is Martin van den Berg,
19 jaar oud, wonend in Uden, Noord-
Brabant.

Ik had mezelf voor
mijn 19e verjaardag
voor fl1000,- een
Twilight Zone ge-
geven, omdat ik al
een hele tijd (19 jaar
ofzo) een flipper
wilde hebben en
deze kast mijn fa-
voriet was, omdat
dit een van de wei-
nige kasten (okee,
de enige) was waar
ik ooit in de high-
scores had ge-
staan. Tegenwoor-
dig komt mijn MAR
wel een aantal ke-
ren vaker voor!!!

Ik ben lid gewor-
den van de NFV, toen ik na de aanschaf
van de TZ op internet had gezocht naar
info over de kast, en via een aantal links
op de site van de flippervereniging was
gekomen, en ik hoefde niet lang na te
denken om lid te worden. Sommigen
hebben mij voor het eerst gezien op de
ASPP, mijn eerste evenement, waar ik
samen met Roy Wils, inmiddels een
goede kameraad van mij, met het zennen
eerste was geworden.

Hier volgt een beschrijving van vanaf de
dag dat ik mijn nieuwste kast, een
Roadshow ingeruild op mijn Pinball
Magic, had opgehaald.

Het was op een mooie zaterdag dat ik
naar Koos Vlamings ging, voorafge-
gaan van een mailtje dat ik mijn PM in
wilde ruilen op een andere kast, en of hij
een Roadshow speelklaar kon maken.
Toen ik bij hem aankwam en een aantal
keer op de kast had gespeeld, vroeg ik
hoeveel ik op mijn PM terug kon krijgen,
waarop ik als antwoord kreeg dat hij de
kasten zo ook wel om wilde ruilen, alle-
bei ongereviseerd uiteraard.

Time to go to work, let’s clean the thing up
Nou, daar kom ik geen nee op zeggen en
zo werd de afspraak gemaakt dat ik
donderdag 16 maart zou komen, samen
met mijn broer, die zijn busje van zijn
werk mee kon krijgen.

Na de ruil gedaan te hebben en de kast
bij mij thuis in de gang stond, toch maar
even de poten eronder schroeven en een
spelletje gespeeld, maar omdat de kast
nogal schuin stond, heb ik hier niet al te
veel van kunnen genieten.

Rond een uur of tien, toen ik moest
stoppen (ik woon gewoon in een rijtjes-
huis), had ik de poten eronderuit gehaald
en deze alvast naar boven gebracht.
Toen begon ik aan de werkelijke ver-

plaatsing van de gang
naar boven.

Eerst had ik de
connectors van het
speelveld los gehaald
in de backbox en met
een cd-writer de co-
des opgeschreven, zo-
dat ik ze makkelijk te-
rug kon vinden bij het
terug in elkaar zetten
van het geheel. Als
tweede de andere bos
kabels in de body zelf
los gehaald, het gaat
hier dus over de
connectors van de
speaker, de flipper-
knoppen, de
shakermotor enz. Toen
de backbox eraf ge-

haald, de kabels door het gat boven in de
body gehaald en de backbox naar bo-
ven. Meer kon ik nu nog niet doen.

Martin van den Berg
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women were content to commence their
battle. Then finally, they were ready and
Claudia Gerlach and Macky van Moll,
who were drawn first-up in their
respective championships, synchronized
the launch of their first balls. It was to be

a sudden death single game with 4 balls,
with the allowance of 1 extra ball only.
Usually the best of 3 games, the titles
were dependent on just 1 game due to
time constraints.

In the women’s championship,
the games went fairly quickly to
the end result and the scores
were reasonably close between
Helen Verbeek and Agnes
Altena. That was, until Helen’s
aggressive style tilted the ma-
chine on her second ball, and
unable to recover, Agnes took
the lead and hence the
championship—her third
consecutive title!

In the Open, it was Ingo Gerhardt
who had the early lead and was
closely challenged by Claudia
Gerlach. Albert Nomden (the
current World Champ) with his
distinctive open stance before
the machine, and Turgut Hefti,
each could only mount average
scores. The tussle intensified bet-
ween Claudia and Ingo, but it
was Claudia with two great ball
plays and an extra ball, that gave
her the winning advantage. This
was despite her lack of
comprehension regarding the
commencement of one of the
multiballs modes, which saw her
walk away from the machine
possibly thinking it had
malfunctioned, when the ball had
been ’trapped’ by the game itself
to be released after a pause.
Luckily for her, the camaraderie
between the German players and
her opponent Ingo was evident
in the way the urged her back to

the machines to continue play!

I had the opportunity to ask Claudia in
between balls, whether she always
played so well? She confessed that she’d
2 dreadful games in the early rounds on
Revenge from Mars, and thought that
she would inevitably be defeated in the
final.

For Albert Nomden as World Champ,
the burden of expectation weighed heavily
upon his shoulders, and was evident in
his body language with the conclusion of
each ball. As the title slipped away, his
shoulders bowed more and more. It
could only serve to remind he and others,
that even world champs have bad days.
However, I think it was a disappointment
for all-the players, spectators and

Lees verder op pagina 41...
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De volgende dag in de middag een keer
samen met mijn moeder het speelveld
eruit gehaald en naar boven gebracht en
tussen mijn bureau en twee barkrukken
gelegd. Toen de body, we wisten uit
ervaring dat dit het makkelijkste is als je
dat doet met de achterkant voorop, om-
dat op deze manier de body het meeste
rechtop staat.

Op vrijdagavond begon ik met het de-
monteren van alles wat zich op de bo-
venzijde van het speelveld bevond. Ik
had de grootste delen verwijderd, maar
toen ik op de radio het nieuws van drie
uur hoorde, besloot ik maar om de vol-
gende dag verder te gaan. De volgende
dag verder gegaan met het werk, tegen
etenstijd was het speelveld leeg, op de
bekende popbumpers na. Dus toen Roy
maar opgebeld hoe laat hij kon komen.
Hij zou over een uur bij mij zijn. Toen hij
er was gelijk maar weer naar boven, en
weer aan de slag.

Het poetsen gaf geen problemen, be-
halve bij het lockmechanisme, dit ding is
gewoon niet gemaakt om schoonge-
maakt te worden, je kunt
gewoon nergens bij!!

Uiteindelijk was de beste oplossing om
een doek met reiniger (ik heb gebruik
gemaakt van de producten van C-INCO,
deze werken goed) door een van de
uiteinden te steken en dan de doek heen
en weer erdoorheen te halen. Voor de
rest van de onderdelen hebben we ge-
bruik gemaakt van een aantal poets-
doeken en een paar schuursponsjes, voor
de metalen onderdelen.

De plastics hebben we los gepoetst, de
popbumpercaps en de flasherkapjes heb-
ben we met water en een kwast schoon-
gemaakt.

Bij het in elkaar zetten van een Roadshow
(en waarschijnlijk bij elke andere kast
ook) is het aan te raden om eerst de
onderdelen die door het speelveld ste-
ken eerst terug te plaatsen, dus eerst
Red en Ted en daarna de goten onder
het speelveld, gevolgd door de miniposts,
de scoop en het lock-mechanisme.

op zijn plaats, op een paar miniposts na,
die gingen niet soepel door het speelveld,
en omdat het al zo laat was, wilde ik niet
meer gaan timmeren. Het werd steeds
later en rond een uur of vijf was er al een
hoop teruggeplaatst, maar het bureau
met onderdelen leek niet veel leger dan
een paar uur eerder.

Maar ja, de ramps, flying rocks wireforms
en de plastics namen ook wel de meeste
ruimte in beslag. Toen we geen lamp
meer nodig hadden om alles te kunnen
zien, het was rond zes of zeven uur,
besloten we om maar eens te gaan
slapen.

Toen we rond een uur of twee weer
allebei wakker waren, gingen we gelijk
weer verder. Het vlotte nu al een heel
eind, en ik hoefde alleen nog maar de
flying rocks wireforms en een paar plas-
tics, maar toen ik keek of alle connectors
onder het speelveld aangesloten waren,
zag ik, dat als alles aangesloten zou zijn,
ik twee connectors over zou houden. O
nee, wat nu, waar ben ik de fout in
gegaan, ik had zeker een half uur ge-
zocht, maar niets gevonden.

Toen kwam mijn moeder even kijken
hoe ver we waren, gelukkig kwam ze
met een plastic aanzetten, het was het
“Bob’s souvenir bunker” plastic, com-
pleet met bevestiging, lampje en -hoera!!-
een connector!! Toen zag ik op eens dat
er op de left ramp ook nog een connector
zat, waarvoor ik ook onder het speelveld
geen aansluiting kon vinden.
Oh nee! Weer terug bij af!

Toen besloten we maar om alles ge-
woon maar in elkaar te zetten, en als er
iets niet zou werken, moest dit wel zijn
waar die connector van was. Helaas
zag ik toen ineens dat er ook op de
wireform nog een connector zat, waar
onder het speelveld geen aansluiting voor
was, weer een zorg erbij. Maar, wacht
eens even, misschien passen die twee
connectors van de ramp en de wireform
wel in elkaar, en ja hoor! Alleen, nu
hadden we er nog steeds één waar geen
plekje voor was, terwijl het hele speel-

veld in elkaar zat.

Rond een uur of drie in de nacht zat bijna
alles wat aan de onderkant zat of daar
moest worden vastgemaakt wel weer
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no specific time sectioned for
competitors only. This aspect
was unfortunate, as not to
provide a ‘feel’ for some of the
games and how the were playing
–especially in a knock-out
competition where each game
is critical.

Apart from the main
championship and the women’s
competition, the ‘support acts’
were in full swing: the Under
16’s, PC-Pinball and ZEN
Pinball Championships, the
advertising of various
merchandise for sale: plastics,
manuals, T-shirts, caps, posters,
books and of course pinball ma-
chines (for quite a bit less than
what one can pay for the equi-
valent machines in Australia,
we might add!). This was not to
mention Marco having to
balance his bid for the
championship with Guus Arens
dragging him away for his
‘work’commitments, of auto-
graphing his book upon request
from his ‘fans’. He even had an
impromptu interview with Sarah
and Adrian Lodge (Happy
Honeymoon guys!) from Eng-
land, representing the Pinball
Owners Assoc (POA).

This was a very unaccustomed
experience, but one that provided positive
feedback and an appreciation for the
effort of producing this book for a niche
market. Rest assured, that Marco
wouldn’t be resting on his laurels of
being a 2-day-celeb, as he was about to
help present the prizes to the deserved
winner following the final.

THE FINAL

The audience was hushed as the overture
came forth from the machines, strong
and clear for the first time. Without
competition from the din of other machi-
nes or players, that made one’s ear ring
in the silence of the night. The music we
thought, couldn’t have been more
appropriate or stirring for this occasion.
The tune was firmly imprinted in our
memories as the start was protracted in
order to adjust the screen lighting bet-
ween the two machines, before the

The TV-crews were there, the
spectators and ‘The Defeated Ones’
gathered, the lights were adjusted, the
floor was cleared of excess games bar
2 Revenge from Mars, standing apart-
solitary and quiet. The anticipation of the
final battle was heightening, as the
finalists prepared themselves each in
their own way. And, with the rules
explained, the machines were switched
on.
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Eerst maar even iets eten. Toen we
waren uitgegeten, snel weer terug naar
boven om het speelveld te plaatsen.
Gelukkig zag ik, bij het terugplaatsen van
het speelveld in de body, dat ik aan de
achterzijde van het speelveld met plak-
band een connector had
vastgeplakt, namelijk die
van de flashers op de achter-
plaat, effe passen en ja hoor,
deze paste in de laatst over-
gebleven connector, waar-
mee alles nu weer in elkaar
zat.

Toen het speelveld in de
body was geplaatst, hadden
we de backbox op een stoel
achter de body gelegd, om
de connectors van het
speelveld in de backbox aan
te kunnen sluiten. Dit was
zo gebeurd. Toen zetten we
de backbox weer vast op de
body, nadat we de bedra-
ding voor de speaker,
shaker, flippers en wat er
nog meer in de body zit door de gaten
hadden gehaald.

Speelveld nu omhoog, bedrading aange-
sloten in de body, speelveld weer terug,
ballen in de trough, verlichtingsplaat van
de backbox weer teruggeplaatst, poten
eronder en testen maar.

Alles leek goed te gaan, alleen ik kon niet
flipperen, er verschenen geen ballen en
ook andere dingen die met spoelen werk-
ten, werkten niet. Nondeju!! Wat nu
weer?

Roy: “Volgens mij zag ik een vonk
in de backbox”

Ik: “Ja, dat kunnen we nu goed
gebruiken”

Deurtje open, sleuteltje eruit, backbox
open en ja hoor, er was een zekering
gesprongen. Nu kan dit een keer ge-
beuren, dus effe een nieuwe zekering
erin, glasplaat er weer terug op, stroom
er weer op, deurtje dicht, flippers even
omhoog, Ho, Huu, flippers omhoog??
Dit is helemaal niet de bedoeling!!

Roy: “Ik zag ook weer een vonk”
Ik: “Jij met je vonken!!”

Maar hij had weer gelijk, weer dezelfde
zekering. Omdat mijn kennis niet in de
elektronica zit, maar effe gebeld met
een aantal mensen die het wel zouden
kunnen weten. Het kwam steeds op
hetzelfde neer: er is ergens iets verkeerd

aangesloten, nu hadden we een paar
keer gekeken, en we wisten inmiddels
dat het pas gebeurde als we het deurtje
dicht deden, en we dus door het indruk-
ken van een van de knoppen (die wor-
den ingedrukt als het deurtje wordt ge-
sloten) konden testen of we het al had-
den opgelost. Overal onder het speel-
veld gekeken of we ergens kortsluiting
maakten, zoals ons werd gezegd.

flippers weer omhoog, dus snel weer
knop los. Nu dan maar de andere stek-
kers op het flipperboard losmaken, met
wat alcohol reinigen en terugplaatsen.
Knop indrukken, O, wacht, andere knop,
andere knop indrukken.

Hee!!, allebei indrukken.
Hoera, geen flippers om-
hoog en geen zekering ge-
sprongen. Pffft, eindelijk
goed!! Nog effe een spel-
letje gespeeld, het was in-
middels alweer tegen el-
ven, dus dit was het enige
spelletje. Eindelijk alles
werkend.

De dag erop nog vele spel-
letjes gespeeld, nog even
de rechterramp beter ge-
zet, als deze namelijk te ver
naar achteren zit gemon-
teerd, komt de bal tegen de
diverter, (die de bal of via
de habitrail naar de
rechterflipper, of via de

lange lane aan de linkerkant van het
speelveld naar de linker miniflipper toe-
stuurt) en stuitert de bal altijd via die
diverter naar de rechterflipper. Even
aan de achterkant loshalen, een stukje
naar voren plaatsen en klaar. We heb-
ben nog vele goede spelletjes gespeeld
op mijn nu perfecte Roadshow.

Hierbij wilde ik nog even de personen
bedanken, die mij telefonisch te woord
hebben gestaan en mij zo goed mogelijk
hebben geholpen als ze konden.

Tot slot, zoals iedereen altijd al zegt,
begin er niet aan als je twee linker
handen hebt, of als je aan jezelf twijfelt.
En voor diegenen die zelf een Roadshow
gaan reviseren, let goed op bij het
lockmechanisme, dit is echt het lastigste
onderdeel om schoon te maken.

Nee dus, en nog steeds als de knop werd
ingedrukt de flippers volle kracht om-
hoog, we hadden inmiddels door, dat als
we de knop op tijd los lieten, we konden
voorkomen dat de zekering sprong. Nu
maar in de backbox kijken. Hier leek
alles op het eerste gezicht ook in orde,
dus dacht ik eerst dat we een lintkabel
verkeerd hadden gemonteerd, effe los-
halen, opnieuw monteren, testen, klap!!,
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With the atmosphere more focused on
competition rather than an expo, the
absence of older electromechanical
pinballs, though lamented by some (‘older
players’), weren’t missed by the majority.
The pin’s selected for general play
alongside those 20 games selected for
the open finals were all of 1990’s vin-
tage, ranging from the Pinball 2000 ga-
mes of Revenge from Mars and Star
Wars to Funhouse with its alpha-numeric
display. Whoever throughout the earlier
rounds, 5 machines succumbed to

mechanical failure or player discontent
and were subsequently removed. It was
also noted by us that there were no
Gottlieb games amongst those available.

The competition results of the earlier
rounds provided as much surprise and
speculation as did the final. It was a day
which provided to all who had ever
doubted, that pinball is very much a
game of balancing variables of skill and
luck-especially on the day one wants of
needs it! Several high profile players
were casualties of the early rounds,
including the former Dutch Champion
Richard Baan (Richard was niet aan-
wezig, misschien doelt Marco op Dirk
Klaver?, red.), by Englishman Simon
Holman (though he was not aware of
this at the time!). Other notable exits
were, Joska Keunekamp and Arthur de
Jong, both being finalists on many
previous occasions.

As for ourselves? The form we displayed
coming into the competition was,
unfortunately not replicated on the day!
Call it nerves or whatever, but neither of
us had any luck.
Marco could only cringe at his alleged
deplorable luck and game play, which
ultimately saw him exit the competition
on a fast playing Scared Stiff against
Henk Brakels. Henk apparently went
on to give the reigning World Champ a
bit of a fright!

In the Women’s Championship –
on which I had decided to
concentrate- though I managed to
rank 5/6 hence a chance to play-
off for a position in the final, this
saw me bid a hasty farewell. Two
quick games with irretrievable
balls down “the guts”, left me
shaking my head, and a finals
berth to Macky van Moll, 2-0!

resulting in 2x individual scores in excess
of 2 billion. While the remaining
competitors completed their allocated
games on the other available games.

Round one in this part of the
competition, provided the early
and thankfully only controversy

for this minority group of 18
players. Of the 4 machines
chosen for play: Revenge from
Mars, Circus Voltaire, Indiana
Jones and Hook, Indiana Jones
settings hadn’t been
appropriately altered for the
competition. Thus, 3 women
took approximately 1,5 hours to
play the 5 bal, add-a-ball game,

Perhaps the only real criticism of the
whole competition, was the inability to
play many of the games allocated for the
championship. Despite Saturday being
nominated for this purpose, the games
area was engulfed by all-comers, with
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Een beschei-
den poging om
serieus te blij-
ven:

Met een brede
grijns lees ik het
stukje van de
heer H.Koster
in de vorige

Spinner met daarin een aantal simpele
vragen. Of we even kunnen vertellen
hoe een flipper op technisch gebied werkt.
Hoe kan je in een boekje samen vatten
wat men in 5 jaar studie en 12 jaar
ervaring en wat al niet nog meer voor
gevolgde cursussen op gebied van
microcomputertechniek heeft geleerd?
Even samenvatten zodat iedereen het
kan begrijpen?

DAT KAN DUS NIET!!

Ik wil het trouwens ook niet; stel je eens
voor dat iedereen maar flippers kan
maken, dan moet ik mijn buitenhuis in
Spanje gaan verkopen. Wat ik wel wil is
jullie de indruk geven dat bepaalde din-
gen zelf te maken zijn in de hoop dat er
nog meer rook uit de flippers komen, ik
heb de folders voor mijn nieuwe auto al
klaarliggen ;-)

Maar belofte maakt schuld, dus zal ik je
vragen even beantwoorden.

Vraag 1 was: ‘Hoe lees ik schema’s?’
Gewoon bij pagina 1 beginnen. Flauw,
maar waar! Je moet eerst weten hoe
een flipper werkt dan moet je weten wat
de technische symbolen inhouden en
dan moet je nog weten wat alle compo-
nenten doen. Pas als je bij een storing
kan beredeneren wat er fout gaat, kan je
met behulp van een schema gaan zoe-
ken hoe het hoort te werken. Vervol-
gens meten hoe het nu werkt en dus
gevolgtrekkingen doen omtrent wat er
dan stuk kan zijn.

Zo, dat was vraag 1!

Vraag 2 was: ‘Hoe kan je transistors
testen?’

Bartels’ Bijzondere Beschouwingen...
Eric Bartels

Maar dan nu de transistor

Ik zal je besparen hoe hij in detail werkt
maar hij is opgebouwd uit 2 soorten
silicium, positief (p) en negatief (n), zie
figuur 1.

Deze zitten op deze manier aan elkaar.
Dan wordt er op elk deel een aansluiting
gemaakt. De basis (b) de emitter (e) en
de collector (c), zie figuur 2.

In de elektronica geeft men hem een
symbool welke ook in de schema terug
te vinden is:

Als we nu een
spanning op de
basis aanbrengen
die minimaal 0.7
volt hoger is dan
die op de emitter
dan komt de tran-
sistor in geleiding.
Dat wil zeggen
dan mag je ervan uitgaan dat er tussen c
en e langzaam een verbinding tot stand
komt. Als je met 1 volt op de basis 10
milliampère aan stroom naar binnen-
stuurt, dan gaat de transistor een stroom
toelaten van b.v. 4 ampère van c naar e,
zie figuur 4.

Dus kan je stellen dat de lage stroom en
spanning uit een IC via een transistor
iets zwaars kan aansturen zonder dat die
grote stroom door je kwetsbare IC-tje
gaat! Zie figuur 5.

Figuur 1:
de transistor

Figuur 2

Figuur
3

Als je weet hoe een transistor opge-
bouwd is en wat zijn functie is dan pas
kan je ook de werking gaan testen. Daar
zijn hulpmiddelen voor; dit zal ik ver-
derop behandelen.

Vraag 3: ‘Hoe kan ik zien op de printen
of ik met stroom of spanning te maken
heb?’ is eigenlijk te simpel, dat wil zeg-
gen zo simpel dat er geen antwoord
mogelijk is.

Vergelijk elektriciteit maar met een wa-
terleiding de druk van het water is de
spanning van elektriciteit en de hoeveel-
heid water dat stroomt is de elektronen
stroom van elektriciteit. Een hoge druk
op de waterleiding en een grote stroom
geeft veel vermogen, daarom staat de
brandweer ook niet met tuinslangen te
blussen. Wanneer heb je nu met span-
ning te maken en wanneer met stroom,
tja dat is dus afhankelijk wat je wilt
weten om de juistheid van een schakeling
te controleren.

Vraag 4: ‘Hoe meet je die zwarte i.c.’s
door?’ (ze zijn soms ook wit maar wor-
den bij brand wel zwart als er niet ge-
blust wordt met voldoende stroom.
Eeeehhhh....)
Dit geeft weer eenzelfde soort antwoord.
Je moet eerst weten wat hij doet en wat
zijn functie is in de schakelingen en dan
pas kan je controleren of dit wel of niet
werkt. Wat voor een instrument je er
voor gebruikt is afhankelijk van de func-
tie van het IC

Vraag 5: zie 1 t/m 4
Sorry Harry, maar meer zit er niet in!
Als er animo voor is kan er wel ooit eens
een soort van technische dag geregeld
worden. Oftewel een flipper met een
groep mensen mishandelen en door-
spitten zodat men weet hoe die werkt en
wat bepaalde dingen doen in de flipper.
Simpel en leerzaam. Cursusgeld is over
te maken aan Jurgen.
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“Since I was a young boy, I’ve played
the silver ball. From Soho down to
Brighton, I must’ve played them all.
But I ain’t seen nothing like it in any
amusement hall.. ”

Well, that was pretty much the senti-
ment for two Australian pinball
enthusiasts experiencing their first pinball
championship/expo. It came as a sur-
prise to most of the people we
encountered, that the Dutch Pinball
Open 2000 was indeed our first
competition - an occasion of similar
likeness not (yet) seen in Australia. There
have been pinball auctions and expo’s in
Melbourne and Adelaide some time ago,
but competitions are unheard of.

The culmination of much organising and
damn hard work on behalf of the Dutch
pinball association and multiple qualifying
events for would-be competitors,
resulted in the Dutch Pinball Open being
held in Numansdorp on May 6th and 7th

2000, located approximately-20km south
of Rotterdam.

Sponsorship from major companies for
these events have apparently dwindled
over the years, though Magic City in
Groningen (north of Holland) provided a
venue for one of the qualifying rounds.
For the Open however, the association
financed the venue – hence the choice
outside a major city in order to reduce
costs-and relied heavily on members
and private collectors to contribute their
pinball for either general entertainment
and/or competition usage. The total
number of pinballs amasses for this event,
was 65.

The Dutch Pinball Open
Numansdorp, May 6-7th 2000 By Marco and Vanessa Rossignoli

Engels/Australisch  onderonsje

Gustav Arens, Chairman of
the Dutch Pinball
Association (DPA),
contributed four of his ma-
chines (including a Theatre
of Magic complete with
spinning Tiger Saw!)

Ingo Gerhardt from Bonn in Germany,
contributed several games, including
some classics which due to them being
some of Marco’s favourites, cannot
forgo mention: Cosmic Gunfight, Black
Knight and Warlock. Each was in per-
fect playing and aesthetic condition.
Michael Much from Munch automaten,
Germany, also provided many pinballs,
along with many others.
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Als ik in dit voorbeeld op de basis van de
transistor één volt zet met 10 mA dan zal
de transistor een beetje gaan geleiden en
dus zal de motor gaan draaien. Zet ik er
maximale stroom en spanning op dan
gaat de motor heel snel draaien omdat de
transistor maximaal geleidt.

Figuur 5
Figuur 4

Tja en dit moet je in
schakelingen nameten:

a) Komt er wel genoeg
basisspanning en stroom?
Is alles juist aangesloten?
b) Meet ik met mijn mul-
timeter dezelfde waardes
van de p-n overgangen als
een andere transistor van
hetzelfde soort?

Dus hier heb je praktijk voor-
beelden bij nodig om dit goed
te kunnen! Nu praat ik over
één type transistor maar er
zijn er wel duizenden met
allemaal hun eigen eigen-
schappen en ‘stroom-
versterkingsfactoren’ (leuk

scrabble woord, red.) en maximale span-
ningen en stromen.

Helaas: een nfv-boekje over compleet
repareren zit er denk ik niet in!

(De heer G.A. mag dan eerst wel een
bos kopen om hout te gaan hakken voor
voldoende papier!)
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Er werd gespeeld volgens het “NRS”,
NFV rangorde systeem: elke spelers
speelt in groepjes een spel op alle
wedstrijdkasten en de scores worden
gerangschikt naar hoogte. De gemid-
deld beste speler eindigt uiteindelijk als
beste in de strijd.

Einduitslag voorronde:

1. Joska Keunekamp (Winterswijk)
2. Mark van Duinen (Hoogezand)
3. Arthur de Jong (Groningen)
4. Richard Baan (Groningen
5. Marco Rossignoli (Australië)
6.  Vanessa Rossignoli (Australië)
7. Frank Wolters (Groningen)
8. Paul Schrimme (Groningen)
9. Guus Arens (Valkenburg)
10. Pieter Berends (Assen) een kast (SST) om te bepalen wie zich

de nieuwe flipperkampioen van Gro-
ningen mocht noemen en de hoofdprijs
het fraaie Complete Pinball Book van
Marco Rossignoli kon meenemen,
gesigneerd uiteraard.

Deze finalepartij was van een bij-
zonder hoog niveau en leverde uit-
eindelijk Mark van Duinen als te-
rechte winnaar op.

op het hoogste niveau kon meedoen.
Het is duidelijk dan Joska nog niet naar
de Veteranen divisie hoeft af te reizen!

Mark van Duinen is duidelijk het aan-
stormende talent en wordt door velen
gezien als grote kanshebber voor het
Nederlands Kampioenschap 2000.
Maar ja, als je leermeester ene Albert
Nomden uit Wildervank is kun je ook
wel een deuk in een pakje paasboter
schieten.

De verzorging van de flipperaars was
weer perfect verzorgd bij Magic City.
Aan frisdranken, koffie en versterkende
hapjes was geen gebrek.

Persoonlijk vond ik de met zalm ge-
vulde paaseieren wel bijzonder smake-
lijk.

Uw Spinner reporter, GA

De eerste zes spelers plaatsen zich als
finalist voor het Dutch Pinball Open van
begin mei in Numansdorp. De eerste
vier speelden nog een finaleronde op

Het was plezierig om te zien dat
Joska Keunekamp weer zijn zelf-
vertrouwen had teruggevonden en

Power Play

Te koop gevraagd:

Flipperkasten, ruim 40 op voorraad vanaf fl. 300,-
Alle soorten Speelautomaten (+onderdelen) - Juke-
boxen - Neons - Schietkasten - Bolle koelkasten -

Benzinepompen - Jaren '50 beelden - Pindapotten...
En nog veel meer...!!

Power play is in verbouwing!
Graag bellen voor een afspraak!

Adres: Binnenweg 26
3993 TL Houten

Tel: 030 - 637 95 22 of 06 - 53 310 436
Fax: 030 - 6378258  e-mail: magie004@wxs.nl

enkele flipperkasten

of partijen!!
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Inleiding
Omdat ik in het bezit gekomen ben van
2 van de in totaal 17.000 geproduceerde
Kiss-flipperkasten, leek het mij wel leuk
om eens wat meer over de popgroep
Kiss en de totstandkoming van de Kiss-
flipperkast te weten te komen.

Daartoe heb ik o.a. de voorzitter van de
Nederlandse Kiss-fanclub, het bestuur
van de inmiddels ter ziele gegane En-
gelse fanclub “Kiss Crazy” uit Londen
en enkele internetsites geraadpleegd.

Ook heb ik op de rommelmarkt enkele
(in verhouding met Ip’s/singles van an-
dere jaren ‘70- popgroepen toch nog
redelijk dure) lp’s en singletjes van de
popgroep aangeschaft om hun muziek te
kunnen beluisteren.

Voorts heb ik vóór de aanvang van het
KISS-concert in maart 1999 in Utrecht
enkele fanatieke Kiss-fans benaderd en
hen het hemd van hun lijf gevraagd. En
uiteraard heb ik laatst genoemde con-
cert bijgewoond.

Via onderstaand verhaal kunnen jullie
kennisnemen van mijn opgedane erva-
ringen. Eventuele reacties zijn altijd
welkom (0416-376574).

De Bally KISS-flipperkast uit 1978
Eind jaren ‘70 kwamen de grote flipper-
fabrikanten uit de USA met diverse
“celeberity’-kasten (vrij vertaald: ‘be-
roemdheden-flipperkasten”) op de
markt, zoals bijvoorbeeld Rolling Stones,
Evel Knievel, Charlies Angels, Dolly
Parton, Buck Rogers, James Bond,
Close Encounters Of The Third Kind,
Ted Nugent, Star Trek, Captain Fantas-
tic, Wizard en Muhammed Ali. Deze
flipperkasten zijn geliefd bij een groot
publiek.
Hiermee bedoel ik dat naast de flipper-
verzamelaar ook de musicalliefhebber,
de popgroepfan, de patat-eter, de strip-
verzamelaar, de caféganger, de auto/
motorliefhebber, de ex-dienstplichtige,
de muziekverzamelaar, de filmliefhebber,
en de ‘trekkie” (=Star Trek-fanaat) in
de rij staan om een machine uit deze
periode te bemachtigen.

De KISS-flipperkast (Bally 1978)
Frank Verweij

Omdat de doorsnee handelaar dit weet,
zijn de verkoopprijzen van de meeste
(vooral Bally) flippers hier op afgestemd.
Ook op veilingen worden ze, weet ik uit
ervaring, niet weggegeven.

Natuurlijk zijn er ook hopeloze over-
drijvers. Laatst werd ik bijvoorbeeld
gebeld door een man die dacht dat hij zijn
Star Trek (Bally 1978) kon verkopen
voor minimaal fl. 3000,-. Hij ging er zelfs
mee adverteren in De Telegraaf zei hij.
Deze vraagprijs contrasteert behoorlijk
met het telefonische verkoopaanbod (fl.
100,-) van een man uit Utrecht die zijn
schuur op wilde ruimen. Helaas had ik
toen geen ruimte vrij om de machine te
plaatsen. Toen ik de man een week later
overigens terugbelde, omdat ik de kop-
ruit best voor fl. 50,- wilde hebben, had
hij de complete Star Trek reeds in de
vuilniswagen gegooid (ai!).

Ter informatie: ik heb zelf ooit een rede-
lijk mooie Star Trek gekocht voor fl.500,-
en dat vond ik, gezien de staat van de
machine, een alleszins redelijke prijs.
Een handelaar zal er ongeveer fl. 700,-
tot fl. 1000,- voor vragen, schat ik.

De waarde van een Kiss-flipperkast
Nu we het toch over de waarde van de
flipperkast hebben... In Nederland wordt
door een Kiss-fan grif fl. 1700,- betaald
voor een in goede staat verkerende Kiss-
flipper en deze prijs wordt door de
meeste handelaars ook gevraagd (ook
voor in minder goede staat verkerende
Kiss-flippers).

Overigens, met een beetje geluk koop je
een Kiss-flipper voor fl. 150,- uit een
advertentiekrantje. Ik hoorde via via dat
een handelaar er weer eens als de kip-
pen bij was (helaas voor ons) om dit
voordeeltje te kunnen bemachtigen.

Op de beurs in Antwerpen in april 1999
werd op zaterdag een Kiss-flipper ver-
kocht binnen één minuut ná openingstijd
voor BFR 25.000 (fl. 1380,-).

Dit terwijl een mooie Rolling Stones-
flipper door zowat iedere bezoeker voor-
bij gelopen werd. Hierbij merk ik op dat
de Kiss-flipper er weliswaar redelijk
mooi uit zag, maar helaas was het speel-
veld met boeklong afgeplakt. Bij de
slingshots waren zelfs twee lagen over
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Het was een fraaie tweede paasdag
in Groningen. De terrasjes in het
centrum van Groningen waren nog
wat verlaten toen Albert Nomden en
Paul Jongsma zich meldden aan de
officieel nog dichte deur van de beste
flipperhal in het Noorden van Ne-
derland: Magic City in de
Poelestraat. Zij zijn de wedstrijd-
leiders vandaag.

Groningen, tweede Paasdag
Verslag DPO-voorronde Magic City

schitteren in de wat donkere
catacomben van de magische stad.

Als wedstrijdkasten staan gereed: Stars-
hip Troopers, Cirqus Voltaire, Medieval
Madness, Revenge from Mars, Star-
wars E-1 en de South-park.
Reserve kasten: Monster Bash, Viper
en Godzilla.

Om precies 13.00 uur kon de flipperst-
rijd beginnen. Rond de 30 personen
waren aanwezig waaronder uiteraard
de betere spelers uit het Noorden maar
ook opvallende nieuwkomers uit bij-
voorbeeld Lelystad, Hoogezand en
Sydney!

De vriendelijke en zoals altijd goedge-
humeurde Magic City manager Maar-
ten Bakker had de koffie al klaar staan.
Ook voor mijnheer de voorzitter Guus
die met zijn twee Australische NFV-
gasten uit het zuiden van het land al
vroeg in Groningen aanwezig was.

De flipperkasten bij Magic City waren
door de technische dienst in perfecte
conditie gebracht. Altijd weer een fraai
gezicht daar in Groningen om een flinke
rij met recente flipperkasten te zien
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elkaar aangebracht! Bovendien waren
er links en rechts roestplekken te zien
(scharnieren van het geldinworpdeurtje,
poten én lijst van de kopruit). Dus in feite
was de machine niet gerestaureerd.

In Duitsland schijnt de Kiss-flipper DM
2000 tot DM 2250 op te brengen.

Nu komt er enige subjectiviteit om de
hoek kijken als we het hebben over de
kwaliteit van een flipperkast, maar ik wil
toch even opmerken dat ik in mijn leven
tientallen Kiss-flippers gezien heb, maar
géén daarvan mocht echter het predi-
kaat “zeer goed” voeren.

De reden daarvan is dat het speelveld in
de meerderheid van de gevallen se-
rieuze lakbeschadigingen vertoonde (en
dat deze beschadigingen soms amateu-
ristisch hersteld waren). Dit komt omdat
de bovenkant van de plastic dopjes van
o.a. de bonuslampjes niet gelijk loopt
met het oppervlak van het speelveld.
Daarnaast is ook de lak rond de pop-
bumpers dikwijls behoorlijk beschadigd.

Een met blanke lak bewerkt, of nog
erger, een met boeklong afgeplakt speel-
veld maakt de kast in mijn ogen ook niet
origineler. Maar goed, dat is een per-
soonlijke kwestie.

De verf van de afbeelding op de kopruit
is in de meeste gevallen van goede kwa-
liteit. Alleen door vochtproblemen kan
deze wat los gaan zitten, maar
afgebladderde Kiss-kopruiten heb ik nog
nooit gezien.

Verder valt het op, dat niet altijd de
originele “spinning targets” in de kast
gemonteerd zijn. Dit werkt ook waarde-
verminderend, want zie maar eens aan
nieuwe te komen! Let overigens ook
op de aanwezigheid van de originele
Kiss-bumpercaps en, zéér belang-
rijk, op een batterijzuur-vrij
controlboard!

In de USA overigens, wordt voor
een gerestaureerde Kiss-flipper $
1.500 tot $ 1.800 betaald. Een be-
hoorlijk verschil met Nederland dus.

Een veelgehoorde opmerking is dat
de KISS-flipper belachelijk duur is,
maar of fl. 1750,- gulden te veel geld
is voor zo’n flipper, valt mijns inziens
te betwijfelen. Meestal heb je om
één Kiss-flipper goed te kunnen res-
taureren meerdere machines nodig,
terwijl doorgaans ook de arbeidsuren
in de verkoopprijs tot uitdrukking die-
nen te komen. Iets wat goed is, mag
geld kosten.

De geboorte van de Kiss-flipper
Het duurde anderhalf jaar voordat de
Kiss-flipperkast eind jaren ‘70 ein-
delijk het levenslicht zag. Dit is in de
flipperwereld een extreem lange pe-
riode en bovendien zeer uitzonder-
lijk. Hoe is het dan begonnen en
waarom duurde het zo lang, zul je je
afvragen.

Wel, dat zal ik je vertellen. In januari
1978 belde voorzitter Lee Friedmann
van de Kiss Licensing and
Merchandising firma Boutwell/Aucoin
naar marketing directeur Ton Nieman
van Bally om hem en zijn personeel uit
te nodigen voor een Kiss-concert in het
Chicago-Stadium.

Wellicht kon hij zo de Bally-mensen
inspireren tot het uitbrengen van een
Kiss-flipperkast. Nieman gaf na afloop
van het concert ruiterlijk toe dat het
concert een geweldige indruk op hem
had gemaakt en dat hij zeer goede com-
merciële mogelijkheden zag om een Kiss-
flipperkast op de markt te brengen.

Welke Auto??
In de vorige Spinner werd een lijst ge-
noemd met auto’s waar je zonder veel pro-
blemen een flipperkast in kon vervoeren.
Echter: de lijst was niet aanwezig.
Hierbij dan alsnog: de lijst!!

Ford Escort ‘86 (bb eraf)
Alpha 145 (bb eraf)
Mazda 323F ‘96 (bb eraf)
Renault 25 ‘90 (TZ, wide body) achterbank
losgehaald, klep niet helemaal
dicht, met bb erop
Opel Vectra ‘97 met bb erop

Peugeot 306  bb eraf
Fiat Marea weekend
alle modellen met bb erop
Volvo 850 estate
Citroën Berlingo
Citroën C15

Past Niet :
Suzuki Baleno Station
Mazda 626 station mod ‘99
Volkswagen Passat Station
bb = back box, kopkast
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De gigantische Flintstones-flipperkast
waarvan iemand echt dacht dat daarop de

finale gespeeld zou worden....

De triomfantelijke winnaar -Rody- kust uitbundig
zijn gewonnen Flintstones flipperkast

Ook de beveiliging was prima in orde. Zware
jongen Michiel had alles onder controle!

Gespannen gezichten, wie gaat er door naar de Finale?
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Daarom stuurde hij zijn topontwerper
Paul Faris naar het eerstvolgende KISS-
concert om ideeën op te doen. Ook Paul
was diep onder de indruk van het con-
cert. De Bally directie besliste vervol-
gens dat de eerstvolgende te produce-
ren flipper “Kiss” zou gaan heten en dat
artiest Kevin O’ Connor belast zou wor-
den met o.a. het kopruitontwerp.
Omdat de Kiss-bandleden zeer hoge
eisen stellen aan hun kostumering en
make-up als zij op moeten treden, ver-
langden zij tevens van Paul Fares dat hij
uiterst zorgvuldig te werk zou gaan ge-
durende de ontwerpfase van de ma-
chine. Ook Lee Friedman bemoeide zich
er intensief mee.

De haarlengte van ieder bandlid, de
volheid van hun lippen en de afmetingen
van hun spieren op de ontwerpposter
werden regelmatig gecontroleerd en ge-
corrigeerd. Normaal gesproken gebruikt
de ontwerpafdeling van Bally één uit
papier geknipt sjabloon om het ontwerp
op de kop en buik van de flipper te
spuiten. Dit houdt in dat het spuitwerk
aan de ene kant van de flipper het
spiegelbeeld vormt van de andere kant.
Maar onze Kiss-leden zagen hier toch
een probleem in. De make-up van band-
lid Paul Stanley is zodanig aangebracht
dat hij een zwarte ster rond zijn rechter-
oog heeft. In spiegelbeeld zou de ster
rond zijn linkeroog gesitueerd zijn en
ja.... dat kon dus niet!!  Daarom moest
Bally speciaal een nieuwe set sjablonen
produceren.
Dit zijn overigens nog maar enkele voor-
beelden van de bemoeienissen van de
bandleden met het ontwerp.

Bally-flipperkast-designer Jim Patla ont-
wierp het speelveld en het moet helaas
gezegd worden: speltechnisch is deze
flipper niet bijster interessant, maar qua
kleur, vormgeving en belichting oogt hij
spectaculair.

Bijzonder aan deze flipper is enerzijds
het stroboscoop-lichteffect in de kop
achter de letters K-l-S-S (een soortge-
lijk grapje heeft Bally overigens toege-
past in de Flash Gordon) en anderzijds
de verschillende Kiss-muziekjes die tij-
dens het spel te horen zijn.

Opvallend is voorts dat Bally speciaal
voor de Duitse markt de naam Kiss op
de gespiegelde kopruit voorzien heeft
van twee normale rechte letters “S”
i.p.v. twee schuine “S”-en. Laatst ge-
noemde letters “S” zouden te veel ver-
wijzen naar de 2e wereld oorlog (zgn.
runentekens).

Op het speelveld heeft men deze aan-
passing echter om onbekende redenen
achterwege gelaten. Dit is m.i. overi-
gens inconsequent en het lijkt er op dat
principes bij Bally niet te veel geld mo-
gen kosten!

Boeken
Boeken waarin de Kiss-flipperkast af-
gebeeld en/of beschreven staat:
1. Pinball Art door Keith Temple (isbn

1872532101), bladzijde 58/59 en 64
2. Pinball, the lure of the silverball

door Gary Flower en Bill Kurtz
(isbn 1850761396), bladzijde 93

3. Arcade Treasures door Bill Kurtz
(isbn 088740619x), bladzijde 93

Bovenstaande boeken (1 en 2) zijn onder
meer te koop bij De Slegte als je geluk
hebt, of bij Van de Moosdijk (3) in
Someren. Het boek Arcade Treasures
vind ik een van de mooiste flipperboeken
en daarom zou ik iedereen aan willen
raden om dit boek eens te lezen of te
kopen. Naast mooie kleurenfoto’s bevat
het boek een prijslijst van alle beschre-
ven machines.

Tot slot wil ik nog vermelden dat het
gerucht gaat, dat als je meer dan 1
miljoen punten scoort (3 balls per play),
de vuurkolommen op de kopruit specta-
culair oplichten. Helaas zal ik daar pas
achter komen als ik mijn Kiss-flipper(s)
gerestaureerd heb.

Wie heeft er trouwens voor mij een
Kiss-flyer en Rolling Stones-flyer te
koop? Ik heb overigens ook nog andere,
vooral Gottlieb jaren ‘80 flyers te ruil.
Telefonische reacties graag na 18.30
uur (0416-376574, Frank).

De vreemde situatie doet zich overigens
nu voor, dat naar perfectie strevende
Europese verzame-
laars naarstig op zoek
zijn naar een kopruit
met schuine “S”-en,
en onze Amerikaanse
collegae naar die met
in de USA zeldzame
rechte “S”-en. De
voorzitter van de Ne-
derlandse Kiss-fan-
club Michel Banen,
heeft van beide kop-
ruiten een exemplaar
voor zijn Kiss-flipper
in huis. Hij kan dus
naar hartelust afwis-
selen. Maar ja, je bent
voorzitter of je bent
het niet en dat houdt
in, dat je er o.a. naar
streeft om alle
merchandising van
Kiss te bezitten. Als
fanatiek verzamelaar
van o.a. flipperitems
begrijp ik dat overi-
gens héél goed.

Adres Kiss-fanclub
Michel Banen
Palmstraat 36

6413 RC te Heerlen
tel:. 045-5234830
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Bij de halve finale werden de 24 perso-
nen door loting bij 1 van de 6 kasten
neergezet, en de hoogste 2 per kast
gingen door naar de Finale! Een klein
half uurtje later waren 12 personen dich-
ter bij het ere-metaal.
Daarna zou ieder 1 spel op de RFM, 1
spel op de Flintstones en 1 spel op de
SW:E1 spelen. De punten die je haalde
werden geïndexeerd naar 1000 (degene
met de hoogste punten op een bepaalde
kast kreeg 1000 punten, als je de helft
van zijn punten had gehaald kreeg jij dus
500 punten) en daarna opgeteld. De
gelukkige winnaar bleek Rody Neijssen,
die uiteindelijk één van de bespeelde
Flintstones mee naar huis mocht nemen!

De beste Belgische speler is Peter van
de Bergh (ook de Belgisch flipper kam-
pioen van 1999). Hij wint een Hotel
vakantie week in de Franse Alpen voor
twee personen. Tevens is hij meteen
finalist voor het Dutch Pinball Open van
begin mei in Rotterdam.

De nummers 1 t/m 6  hebben zich met dit
resultaat van de wedstrijd in Antwerpen
ook meteen geplaatst voor de finale van
het Dutch Pinball Open. De beste dame
werd Nederlands kampioene Agnes
Altena.

De halve finales, de finale en de prijs-
uitreiking zijn door meerdere camera-
ploegen -van onder andere het Turkse
persbureau en de BRT- en journalisten
gevolgd, dus wellicht krijg je nog wat
mee van deze spannende wedstrijd in de
media! Hieronder staan nog wat sfeer-
momenten van die spannende zaterdag
en zondag!

Einduitslag met index-punten

1. Rody Neijsen, Amsterdam, 1841
2. Albert Nomden, Wildervank, 1744
3. Paul Jongma, Leeuwarden, 1552
4. Andy de Ruiter, Amsterdam, 1514
5. Dirk Klaver, Leeuwarden, 1297
6. Hans Bijsterveld, Geldrop, 1112
7. Arthur van der Zee, Maastricht, 1081
8. Jeroen Peeren, Bergen op Zoom, 1071
9. Roger Jurrissen, ??, 932
10.Agnes Altena, Amstelveen, 616
11.Peter van den Bergh, ?? België, 557
12.Eko Elens, Rotterdam, 460

De andere deelnemers in de
tweede ronde waren:

· Eugene Coole
· Gauthier Dejonghe
· Turgut Hefti
· Joska Keunekamp
· Gerard Poelwijk
· Joost Ruigendijck
· Bert van Ingen
· Hans de Vos
· Harry van Tubergen en
· Roy Wils.

De nummer 24, Stephan Broeren, die
zich zaterdag kwalificeerde, is niet op
komen dagen.

Een brief over.... het BPO.. maar verder??
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Flipperkasten zijn zwaar, vooral als je
vier hoog woont en een trap op moet
lopen waar enkele aardige bochten in
zitten. Een mogelijke oplossing is het
gebruik van zogenaamde FLIPPER
beugels.

De NFV heeft twee paar beugels op
voorraad voor de leden. Montage is
simpel: gewoon de pootbouten gebrui-
ken en vastdraaien. De beugels geven
je veel extra grip waardoor het sjou-
wen een fluitje van een cent wordt, nou
ja een stuiver dan.

FLIPPERBEUGELS sparen de rug !
De flipperbeugels zijn met
de hand gemaakt en helaas
vrij duur (200 gulden per
paar). Voor het gebruik
vragen we een bescheiden
bijdrage van de leden van
10 gulden per keer. Bij
voldoende belangstelling
zorgen we dat in drukke
"flippergebieden" er een
setje beschikbaar is voor
leden. Nadere informatie en reservering:

Guus Arens.

Flipperbeugel (zonder flippkast ;-)

Speel de “Battle for the Kingdom”
nu thuis!

Ja, je leest het goed, de beste flipper-
kast van de vorige eeuw doet mee
met het NFV-kastenplan. Dat bete-
kent dat alle NFV-leden  eindelijk
eens rustig thuis kunnen kennisma-
ken met deze uitzonderlijk leuke, hu-
moristische, vriendelijke, aansteke-
lijke en schitterende flipperkast.

We hebben na veel zoeken eindelijk
nog een nieuw (!) exemplaar gevon-
den. Uiteraard niet goedkoop maar
toch de moeite waard om veel NFV-
leden een plezier mee te doen. Ga uit
je flipperdak met het volume van de
King of Payne op 14 (nodig je buren
wel uit!)

Hier zijn de spelregels:

1. De NFV-Medieval Madness is alleen te leen door NFV-leden voor privé
gebruik.  (uiteraard niet voor exploitatie of commercieel gebruik)

2. Huurperiode is minimaal 5 weken (verlenging is mogelijk)
3. Bruikleenvergoeding is ƒ 450 voor 5 weken, bij vooruitbetaling te voldoen;
4. Extra week verlenging kost ƒ 50,-
5. Maximaal 2000 potjes per periode (<22 cent per spelletje!)
6. Deelnemers worden aangemoedigd minstens 1x tijdens de bruikleen-

periode enkele  NFV-leden uit de regio uit te nodigen voor een “NFV goes
local bijeenkomst” en gelegenheid te geven om op de MM te spelen tegen
een passende maar redelijke vergoeding;

7. Gebruiker zorgt voor vervoer naar het volgende adres (vervoer/transport
via de NFV is mogelijk tegen benzinekosten)

8. Instellingen van de kast mogen worden gewijzigd maar dienen na afloop
van de bruikleenperiode weer te worden teruggezet

9. Gebruiker zal de flipperkast als een goed huisvader beheren
10. Kleine onderhoudsbeurten zoals het schoonmaken van het speelveld en de

glasplaat  doe je uiteraard zelf; bij technische problemen overleggen met
de NFV.

Gloednieuwe MEDIEVAL MADNESS
nu te huur voor NFV-leden

The King of Payne is waiting for you!!

Suggestie: huur hem samen met enkele NFV-
leden uit je omgeving!

Reserveer de MM snel bij de NFV want wie het
eerst komt... Geef daarbij aan wanneer je de MM
thuis wilt hebben staan.

Dutch Pinball Open 2000
Bally en Williams verwelken, SEGA
vergaat, het is maar goed dat het
DPO nog steeds bestaat!!

Maar evengoed wordt het organiseren
van zo’n groot evenement zonder grote
sponsoren en/of leveranciers steeds
moeilijker.

Ook bleek het slechts mogelijk om een
tweetal voorrondes te houden, nl. in
Magic City en tijdens het Belgium Pinball
Open in Antwerpen.

First things first.... het BPO!

Zaterdag 1 en zondag 2 april werd in
Antwerpen op de Collector Fantasies
het Belgisch Pinball Open
(onbegrijpelijkerwijs afgekort tot
BOP) gepeeld.

Vrijdag 31 maart waren de flipperkasten
door onze Belgische flippergenoten en
door Guus -de voorzitter van de Neder-
landse Flipper Vereniging- al klaarge-
zet. Het enige wat de wedstrijdleiding -
in capabele handen van Ad en Jean-
Luc- nog moest doen was zorgen dat de
kasten alleen centraal gestart konden
worden, en de spelen konden beginnen!

Zaterdag was een voorronde voor
Belgische flipperaars waarmee, afhan-
kelijk van de opkomst, 1 of 2 halve-
finaleplaatsen voor de zondag verdiend
konden worden. De opkomst was he-
laas mager, maar 7 verschillende spe-
lers hebben zich gedurende de middag
proberen te plaatsen, dus er was tijd
genoeg om even over de gezellige Col-
lector Fantasies rond te lopen. Veel
stands waren ook dit jaar weer aanwe-
zig. Stripboeken, gokkasten, een enkele
oude auto, gumball-machines (helaas te
klein om in een Twilight Zone te passen),
singeltjes, posters, flipperkastonderdelen
en natuurlijk flipperkasten!

Verslag Belgisch Pinball Open 2000
Gehouden te Antwerpen op 1 en 2 april 2000 op de Collector Fantasies.

... en wat er aan vooraf ging.

Jean-Luc Truijens

Er waren verschillende stands met flip-
perkasten, waaronder -hit the bumpers
Mario!- een Super Mario Bros., mijn
eerste flipperkast. Een 4-tal Indiana
Jones’, Whitewater, Raven -jeugdsenti-
ment-, Twister, Whirlwind etc. De be-
kende handelaren waaronder Bart
Baeyens en Luc de Borger van
Mushroom Amusements, Koos
Vlamings en Luc Penne hadden leuke
kasten meegenomen voor een
schappelijke prijs. Een Scared Stiff ging
net aan mijn neus voorbij, en dat al op
zaterdag!

Uit de voorronde kwamen 2 Belgische
spelers die zondag direct naar de halve
finale zouden gaan, jammer genoeg kwam
de helft maar opdagen zondag.

Zondagochtend was eerst tijd voor de
laatste voorronde. De 3 of 4 mensen die
op een kast de hoogste score behaalden
gingen door naar de halve finale, zodat
we precies op 24 personen uit zouden
komen. De bekende namen uit de Ne-
derlandse flippertop wisten zich meteen
te plaatsen, en uiteraard wist de Bel-
gisch kampioen van vorig jaar zich ook
te plaatsen.

Prijsuitreiking

De voorronde werd alleen op gespeeld
op de 4 Flintstones, een flipperkast waar
de Belgische Flippervereniging er een 6-
tal voor dit evenement van op de kop had
weten te tikken. Verder stond er voor de
zondagwedstrijd een Revenge From
Mars, een Cactus Canyon en 2 Star
Wars Episode 1’s. Voor recreatiespel
waren er 2 Flintstones, 2 NBA
fastbreak’s en een Star Wars Episode 1
beschikbaar.
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Op zaterdag 1 april en zondag 2 april
j.l. vond in Antwerpen de jaarlijkse
Retro-beurs plaats. Ook deze keer
weer een groot aanbod van jaren
‘50-artikelen, stripboeken, lp’s, cd’s
en uiteraard jukeboxen, flipperkasten
en kopruiten.

Dit jaar was voor het eerst de helft van
de belendende hal bij de beurs betrok-
ken. Het schijnt dat volgend jaar in totaal
twee hele hallen met oude spullen zullen
worden ingericht! Een groot succes dus,
deze retro-beurs in Antwerpen. Dit bleek
overigens ook uit het feit dat vóór de
opening al veel goederen van eigenaar/
handelaar verwisseld waren.

Bij de verkopers/handelaren zag ik deze
keer ook enkele nieuwe gezichten: Koos
Vlamings uit Helmond en Marcel Koolen
uit Oss. Zij boden o.a. diverse flippers te
koop aan, waaronder een op zaterdag al
verkochte Bally Fireball. De mensen uit
Engeland waren er weer snel bij dit jaar.

Retro-beurs in Antwerpen
 Frank Verweij

Ik ben overigens benieuwd voor welke
prijs deze flipper zo snel is weggegaan,
want op de internetsite van Marcel zag
ik een vraagprijs van fl. 1950,- staan.
Niet goedkoop, gezien het feit dat het
front van de houten kop met zwarte verf
was beschilderd en het speelveld enkele
kale strepen vertoonde.

Overigens, voor degenen die iets meer
over het aanbod van voornoemde heren
te weten willen komen, adviseer ik je om
eens op hun professioneel in elkaar ge-
zette internet-adressen te kijken. (Kijk
op de site van de NFV onder het kopje
“links”). Ja ja, deze heren timmeren
goed aan de weg!

Maar goed wat stond er nog meer
aan elektromechanische kasten?

Gottlieb Jack in The Box, Target Alpha,
Williams OXO, Cue T, Fan-Tas-Tic,
Fun Fest, Honey, Space Mission, Dealers
Choice en Bally Four Million BC en Zip-
a-Doo.

Afbeeldingen van deze flippers kun je
bekijken op dè internetsite voor flipper-
liefhebbers:
http://www.lysator.liu.se/pinball.

inmiddels stamt uit de vorige eeuw, dat
weet ik niet. Maar zo’n slordige fl. 700,-
tot fl. 900,- is niet mis voor een doorsnee
jaren ‘60/70-flipper.

Deze site kan worden aangemerkt als
de e-encyclopedie van de flipperkast.

Degenen die uit verzameloogpunt willen
weten wat een elektromechanische flip-
perkast in Antwerpen gemiddeld mag
kosten, kan ik vertellen dat de prijzen
aan het stijgen zijn. Of dit iets te maken
heeft met het feit dat een e-m machine

Kwalitatief zag het er allemaal erg aar-
dig uit overigens, maar op geen der
flippers kon het etiket “perfect geres-
taureerd” geplakt worden. Als je op een
beurs een flipper wilt kopen, dan moet je
goed opletten: is bijvoorbeeld het lak-
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Wist U Ditjes en Datjes...

Kennen jullie deze al...?

Weet je ook wat voor in deze rubriek, stuur het dan naar de redactie!!

* er veel nieuwe talenten mee hebben gedaan aan het Dutch Pinball Open: Peter Hutjes, Eugene Coolen, Joris
Dekker, Eduard Kort etc.

* Frank Wolters uit Hoogezand zo enthousiast terugkwam uit Numansdorp dat hij meteen een mooi flipperfeestje
aan het bouwen is in Groningen

* wedstrijdleider Ad Jonker direct na het DPO gevlucht is naar de Antillen
* er zoveel nieuwe leden zijn bijgekomen de afgelopen weken dat de ledenadministratie overbelast dreigt te wor-

den
* de NFV-contributie voor komend jaar met 100 dubbeltjes verhoogd is vanwege de gestegen kosten
* Sam Lapian al bezig is met de voorbereiding van het NK PC-PINBALL voor 2001
* Turgut Hefti de Nederlands Kampioen Flipperen 2000 is
* Ed van Eersel een verrassende 5e plaats heeft behaald op het DPO
* op de Indiana Jones bij de dameswedstrijd heel lang gespeeld is: wel twee uur met drie dames! De sleutel was

even kwijt waardoor de instellingen niet gewijzigd konden worden
* de sleutel achter op de kop zat vastgeplakt en dat pas na afloop werd ontdekt
* we drie dagen bezig zijn geweest om alle flipperkasten van het DPO weer terug te brengen bij de diverse eige-

naren
* de voorzitter een mooie prijs beschikbaar stelt aan het vrouwelijke NFV-lid dat volgend jaar Agnes Altena ver-

slaat op het DPO-2001
* Flippercafe de Witte Ballons van Hans de Vos in Maastricht in september een mooi flippertoernooi organiseert;

details in de volgende Spinner
* de NFV-voorzitter een groot huis zoekt in Twente waar plaats is voor minstens 10 flipperkasten
* de gloednieuwe Medieval Madness van de vereniging nog steeds voor minstens 5 weken te huur is voor een

klein bedrag
* het Belgian Pinball Open plaats vindt op zaterdag 31 maart en zondag 1 april 2001 in Antwerpen
* Macky Moll uit Amsterdam het Complete Pinball Book heeft gewonnen omdat zij één van de eerste 40 DPO-

nschrijvers en betalers was;
* het Dutch Pinball Open volgend jaar waarschijnlijk weer in Numansdorp gespeeld gaat worden in de maand

april
* NFV-bestuurslid Jean Luc Truyens een perfecte training heeft gehad voor het DPO dat hij volgend jaar gaat

organiseren
* Bert van Ingen zijn stem weer terug heeft
* Simone Boersma uit Huizen de DPO-loterij heeft gewonnen en met spanning uitziet naar de Medieval Madness

twee maanden bij haar thuis
* ongeveer 42 NFV-leden op zoek zijn naar een perfecte maar toch betaalbare Medieval Madness
* Rob Buisman (Ede) en Rob Willemsen (Tiel) iets slims hebben bedacht voor hun RFM’s en zij dat in de volgende

Spinner bekend gaan maken
* Martijn van Aken de volgende Spinner gaat verzenden vanuit Delft omdat Valkenburg te druk bezig is met de

emigratie naar Twente
* indien je nog geen NFV-lidkaart hebt ontvangen maar wel je contributie betaald hebt, je tot eind juni even kunt

bellen met Guus die de kaart binnen 48 uur naar je opstuurt.

Corvette
-Voordat je de bal afschiet, druk op een flipperknop om de motor al brullend laten te bewegen.
-Een van de ‘tracks’ heet de ‘Holstein Track’. Holstein is een koeiengeslacht.
-Als je de  “Catch me if you can”-mode begint, zie je meestal een vrouw in de auto zitten. Soms zul je echter een koe
achter het stuur aantreffen en staat er ‘Moo’ onder in het scherm!!” at the bottom of the screen.

Creature from the Black Lagoon
-Wanneer je voor het eerst P-A-I-D compleet hebt, verschijnt er aan het eind rechts onder in het DMD een koe !
-Wanneer je beide flippers indrukt als..

...de Snackbar opent krijg je  “No more bad food” en wordt de Snackbar opgeblazen.

...the Snackbar bediende je een menu-award geeft, hoor je  “Come here, punk” en wurg je hem!

...je de  “Knockout” bij de  Video mode gehaald hebt, krijg je een (nogal) wrede finaleklap!violent animation.
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werk van de houten kop en buik origi-
neel, ontbreken er geen speelveldplastics,
zijn de originele bumpercaps gemon-
teerd, is het speelveld of de kopruit niet
met lak bijgewerkt, werken alle lampjes,
is de flipper voorzien van nieuwe rub-
bers, is de kopruit niet afgebladderd,
wordt een origineel manual en schema
bijgeleverd, krijg je garantie?

zijn jaren ’60 ruiten aan te prijzen. Het
blijft een opvallend schouwspel met al
die (inmiddels) gedateerde items en kleu-
ren.

Jos Hokke was weer van de partij met
zijn flippers en onderdelen. Ook
Termohlen Automaten uit Breda had
weer enkele leuke items in de “show-
room” staan. Telefoonnummers van
deze handelaren vind je in eerdere
Spinners.

Flipperkopruiten waren ook weer in grote
aantallen aanwezig op deze beurs. Even-
als vorig jaar stond ook nu Kurt Geleyn

Enkele opvallende zaken…
* Een mevrouw vroeg aan een verko-

per van lp’s en cd’s: “heeft u ook
iets van Frans Bauer?”

* Voor een gewone lp durfde men in
sommige gevallen rustig fl. 10,- tot
fl. 30,- te vragen.

* De catering was goed (snoep, drank
en etenswaar)

* Ruime gratis (ja Rosmalen!)
parkeergelegenheid

* Wedstrijdleider Ad Jonker kon het
niet laten om “tussendoor” vol
overgave enkele spelletjes te
flipperen

* De meeste speelautomaten stonden
op vrijspel

* Voor een Bally Nip It kopruit werd
doodleuk fl. 425,- gevraagd, voor
een Gottlieb Gondolier (beschadigd)
fl. 180,-

* De NFV had een levensgrote
Flintstones flipperkast aan laten
rukken

* Er was vrijwel geen belangstelling
voor oude videokasten. Zijn er
leden van onze NFV die video-
kasten en/of prints verzamelen?
Schrijf er eens een stukje over
s.v.p.

Tot zover de beurs in Antwerpen.
Meer info over het Belgium Pinball

Open elders in deze Spinner.
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Funhouse
Stel: je bent voorzitter van de Nederlandse Flipper Vereniging.

Stel: drie huizen verderop bevindt zich een amusementshal die
wordt gesloopt.

Stel: je krijgt het voor elkaar om het uithangbord te bemachtigen.

Stel: je gaat verhuizen dus het bord moet weg!

Stel: de hoofdredacteur en de public-relations manager bieden
uitkomst!

Laat het bord Funhouse nou precies wijzen naar wat het zegt!!--->

Vanaf deze kant
gezien wijst alles
erop dat de buren
‘the place to be’
zijn....

Het was geen klein bordje, het was ook geen kleine auto, het paste net!

Alle kamers met bad of douche en toilet, kleurentelevisie, radio en telefoon.

Korting op toegang Thermae-2000. Gratis toegang casino.

Gratis parkeren en gebruik van het overdekt hotelzwembad.

fl. 565,- halfpension per persoon
(5 nachten inklusief ontbijtbuffet en 4-gangendiner)
fl. 99,- per persoon per nacht
(inklusief ontbijtbuffet)

Pinballend Nederland OPGELET!!
10% korting!!

bij reservering.... (dit blad tonen!)
lente 2000 kode PINBALL

Neerhem 68
6301 CJ Valkenburg lb

gratis brochure!
telefoon: 043-6013241

internet: www.rooding.com
e-mail: parkhotel@rooding.com

Baden in Limburgse luxeBaden in Limburgse luxeBaden in Limburgse luxeBaden in Limburgse luxeBaden in Limburgse luxe

voor een prijs met een zachte “G”
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Beste flippervrienden,

Tijdens haar werk kwam mijn
vriendin in de opslagruimte van een
verzekeringskantoor de volgende
kast tegen: “Variety” van Bally.
Volgens de eigenaar zou deze kast
van voor de oorlog zijn. Echter,
volgens de Pinball Flyers Guide stamt
de kast uit 1954. Er staat echter geen
flyer bij. Als je kijkt naar foto’s van
andere flipperkasten uit die tijd, dan
lijken de kenmerken van de jaren
vijftig ook op deze kast van toepas-
sing.

En dat brengt ons op het volgende: is
het wel een flipperkast, of is het een
behendigheidsspel? Er zitten namelijk
geen flippers aan. Je kunt met draai-
knoppen de score beïnvloeden (het
lijkt mij meer een zogenaamde
‘bingo-kast’, red.).

Variety: flipper zonder flippers!

De kast heeft waarschijnlijk tot
midden jaren zeventig in een kroeg in
Rotterdam gestaan. Daarna is hij na
enkele omzwervingen in het studen-
tenleven van Groningen terecht
gekomen bij de huidige eigenaar.

Deze heeft hem in zijn bezit
gekregen door te ruilen
tegen een Nintendo spel-
computer. Het speelveld,
maar ook de omkasting, zien
er gezien de leeftijd nog
goed uit.

Jacob Ritsema

Mijn vriendin en ik kregen toestem-
ming om enkele foto’s voor de
Spinner te maken. Helaas hebben we
de kast niet spelend gezien. Een
monteur heeft de kast twee keer
opgestart
gekregen,
maar hij
consta-
teerde
ook dat
door
gebruik
van te veel

Links: de kopruit
met de ‘bingo-

kaarten’

Rechts: de
complete machine

met houten
poten!!

Boven: de
‘electronica’

oftwele de
draaiende

onderdelen!!
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olie/vet de mechanische contacten
zijn vervuild, waardoor allerlei
storingen optreden. M.a.w.: een
uitdaging voor de enthousiaste
hobbyist, die deze kast wil schoon-
maken (wie biedt zich aan?).

Tot zover wat ik weet over deze
kast. Mocht iemand nog leuke
wetenswaardigheden kennen, dan
hoor ik dat graag.

Jacob Ritsema tel.: 0596-566337
e-mail: marjan.jacob@worldonline.nl

Links: het complete speelveld

Onder: de voorkant van de kast

Scared Stiff: Onbekende Dead-Heads
Tijdens de productie van Scared Stiff zijn
er nogal wat ideetjes geweest die het niet
zijn gelukt de definitieve kast te halen.

Meestal vanwege te hoge kosten, of, zoals
in dit geval, vanwege te weinig digitale
ruimte.

Vol trots dan toch hier:
de dead-heads that never were....

Blok
Head

Egg
Head

Gear
Head

Muscle
Head

Machine
Head

Talking
Head

Pin
Head

Oorspronkelijk was er een extra
feature ‘break the deadheads’

waarin het de bedoeling was de
ontwaakte deadheads op één of
andere manier stuk te krijgen.

Ook deze heeft het niet gehaald....

MvA
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kast tegen: “Variety” van Bally.
Volgens de eigenaar zou deze kast
van voor de oorlog zijn. Echter,
volgens de Pinball Flyers Guide stamt
de kast uit 1954. Er staat echter geen
flyer bij. Als je kijkt naar foto’s van
andere flipperkasten uit die tijd, dan
lijken de kenmerken van de jaren
vijftig ook op deze kast van toepas-
sing.

En dat brengt ons op het volgende: is
het wel een flipperkast, of is het een
behendigheidsspel? Er zitten namelijk
geen flippers aan. Je kunt met draai-
knoppen de score beïnvloeden (het
lijkt mij meer een zogenaamde
‘bingo-kast’, red.).

Variety: flipper zonder flippers!

De kast heeft waarschijnlijk tot
midden jaren zeventig in een kroeg in
Rotterdam gestaan. Daarna is hij na
enkele omzwervingen in het studen-
tenleven van Groningen terecht
gekomen bij de huidige eigenaar.

Deze heeft hem in zijn bezit
gekregen door te ruilen
tegen een Nintendo spel-
computer. Het speelveld,
maar ook de omkasting, zien
er gezien de leeftijd nog
goed uit.

Jacob Ritsema

Mijn vriendin en ik kregen toestem-
ming om enkele foto’s voor de
Spinner te maken. Helaas hebben we
de kast niet spelend gezien. Een
monteur heeft de kast twee keer
opgestart
gekregen,
maar hij
consta-
teerde
ook dat
door
gebruik
van te veel

Links: de kopruit
met de ‘bingo-

kaarten’

Rechts: de
complete machine

met houten
poten!!

Boven: de
‘electronica’

oftwele de
draaiende

onderdelen!!
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olie/vet de mechanische contacten
zijn vervuild, waardoor allerlei
storingen optreden. M.a.w.: een
uitdaging voor de enthousiaste
hobbyist, die deze kast wil schoon-
maken (wie biedt zich aan?).

Tot zover wat ik weet over deze
kast. Mocht iemand nog leuke
wetenswaardigheden kennen, dan
hoor ik dat graag.

Jacob Ritsema tel.: 0596-566337
e-mail: marjan.jacob@worldonline.nl

Links: het complete speelveld

Onder: de voorkant van de kast

Scared Stiff: Onbekende Dead-Heads
Tijdens de productie van Scared Stiff zijn
er nogal wat ideetjes geweest die het niet
zijn gelukt de definitieve kast te halen.

Meestal vanwege te hoge kosten, of, zoals
in dit geval, vanwege te weinig digitale
ruimte.

Vol trots dan toch hier:
de dead-heads that never were....

Blok
Head

Egg
Head

Gear
Head

Muscle
Head

Machine
Head

Talking
Head

Pin
Head

Oorspronkelijk was er een extra
feature ‘break the deadheads’

waarin het de bedoeling was de
ontwaakte deadheads op één of
andere manier stuk te krijgen.

Ook deze heeft het niet gehaald....

MvA
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werk van de houten kop en buik origi-
neel, ontbreken er geen speelveldplastics,
zijn de originele bumpercaps gemon-
teerd, is het speelveld of de kopruit niet
met lak bijgewerkt, werken alle lampjes,
is de flipper voorzien van nieuwe rub-
bers, is de kopruit niet afgebladderd,
wordt een origineel manual en schema
bijgeleverd, krijg je garantie?

zijn jaren ’60 ruiten aan te prijzen. Het
blijft een opvallend schouwspel met al
die (inmiddels) gedateerde items en kleu-
ren.

Jos Hokke was weer van de partij met
zijn flippers en onderdelen. Ook
Termohlen Automaten uit Breda had
weer enkele leuke items in de “show-
room” staan. Telefoonnummers van
deze handelaren vind je in eerdere
Spinners.

Flipperkopruiten waren ook weer in grote
aantallen aanwezig op deze beurs. Even-
als vorig jaar stond ook nu Kurt Geleyn

Enkele opvallende zaken…
* Een mevrouw vroeg aan een verko-

per van lp’s en cd’s: “heeft u ook
iets van Frans Bauer?”

* Voor een gewone lp durfde men in
sommige gevallen rustig fl. 10,- tot
fl. 30,- te vragen.

* De catering was goed (snoep, drank
en etenswaar)

* Ruime gratis (ja Rosmalen!)
parkeergelegenheid

* Wedstrijdleider Ad Jonker kon het
niet laten om “tussendoor” vol
overgave enkele spelletjes te
flipperen

* De meeste speelautomaten stonden
op vrijspel

* Voor een Bally Nip It kopruit werd
doodleuk fl. 425,- gevraagd, voor
een Gottlieb Gondolier (beschadigd)
fl. 180,-

* De NFV had een levensgrote
Flintstones flipperkast aan laten
rukken

* Er was vrijwel geen belangstelling
voor oude videokasten. Zijn er
leden van onze NFV die video-
kasten en/of prints verzamelen?
Schrijf er eens een stukje over
s.v.p.

Tot zover de beurs in Antwerpen.
Meer info over het Belgium Pinball

Open elders in deze Spinner.
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Funhouse
Stel: je bent voorzitter van de Nederlandse Flipper Vereniging.

Stel: drie huizen verderop bevindt zich een amusementshal die
wordt gesloopt.

Stel: je krijgt het voor elkaar om het uithangbord te bemachtigen.

Stel: je gaat verhuizen dus het bord moet weg!

Stel: de hoofdredacteur en de public-relations manager bieden
uitkomst!

Laat het bord Funhouse nou precies wijzen naar wat het zegt!!--->

Vanaf deze kant
gezien wijst alles
erop dat de buren
‘the place to be’
zijn....

Het was geen klein bordje, het was ook geen kleine auto, het paste net!

Alle kamers met bad of douche en toilet, kleurentelevisie, radio en telefoon.

Korting op toegang Thermae-2000. Gratis toegang casino.

Gratis parkeren en gebruik van het overdekt hotelzwembad.

fl. 565,- halfpension per persoon
(5 nachten inklusief ontbijtbuffet en 4-gangendiner)
fl. 99,- per persoon per nacht
(inklusief ontbijtbuffet)

Pinballend Nederland OPGELET!!
10% korting!!

bij reservering.... (dit blad tonen!)
lente 2000 kode PINBALL

Neerhem 68
6301 CJ Valkenburg lb

gratis brochure!
telefoon: 043-6013241

internet: www.rooding.com
e-mail: parkhotel@rooding.com

Baden in Limburgse luxeBaden in Limburgse luxeBaden in Limburgse luxeBaden in Limburgse luxeBaden in Limburgse luxe

voor een prijs met een zachte “G”
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Op zaterdag 1 april en zondag 2 april
j.l. vond in Antwerpen de jaarlijkse
Retro-beurs plaats. Ook deze keer
weer een groot aanbod van jaren
‘50-artikelen, stripboeken, lp’s, cd’s
en uiteraard jukeboxen, flipperkasten
en kopruiten.

Dit jaar was voor het eerst de helft van
de belendende hal bij de beurs betrok-
ken. Het schijnt dat volgend jaar in totaal
twee hele hallen met oude spullen zullen
worden ingericht! Een groot succes dus,
deze retro-beurs in Antwerpen. Dit bleek
overigens ook uit het feit dat vóór de
opening al veel goederen van eigenaar/
handelaar verwisseld waren.

Bij de verkopers/handelaren zag ik deze
keer ook enkele nieuwe gezichten: Koos
Vlamings uit Helmond en Marcel Koolen
uit Oss. Zij boden o.a. diverse flippers te
koop aan, waaronder een op zaterdag al
verkochte Bally Fireball. De mensen uit
Engeland waren er weer snel bij dit jaar.

Retro-beurs in Antwerpen
 Frank Verweij

Ik ben overigens benieuwd voor welke
prijs deze flipper zo snel is weggegaan,
want op de internetsite van Marcel zag
ik een vraagprijs van fl. 1950,- staan.
Niet goedkoop, gezien het feit dat het
front van de houten kop met zwarte verf
was beschilderd en het speelveld enkele
kale strepen vertoonde.

Overigens, voor degenen die iets meer
over het aanbod van voornoemde heren
te weten willen komen, adviseer ik je om
eens op hun professioneel in elkaar ge-
zette internet-adressen te kijken. (Kijk
op de site van de NFV onder het kopje
“links”). Ja ja, deze heren timmeren
goed aan de weg!

Maar goed wat stond er nog meer
aan elektromechanische kasten?

Gottlieb Jack in The Box, Target Alpha,
Williams OXO, Cue T, Fan-Tas-Tic,
Fun Fest, Honey, Space Mission, Dealers
Choice en Bally Four Million BC en Zip-
a-Doo.

Afbeeldingen van deze flippers kun je
bekijken op dè internetsite voor flipper-
liefhebbers:
http://www.lysator.liu.se/pinball.

inmiddels stamt uit de vorige eeuw, dat
weet ik niet. Maar zo’n slordige fl. 700,-
tot fl. 900,- is niet mis voor een doorsnee
jaren ‘60/70-flipper.

Deze site kan worden aangemerkt als
de e-encyclopedie van de flipperkast.

Degenen die uit verzameloogpunt willen
weten wat een elektromechanische flip-
perkast in Antwerpen gemiddeld mag
kosten, kan ik vertellen dat de prijzen
aan het stijgen zijn. Of dit iets te maken
heeft met het feit dat een e-m machine

Kwalitatief zag het er allemaal erg aar-
dig uit overigens, maar op geen der
flippers kon het etiket “perfect geres-
taureerd” geplakt worden. Als je op een
beurs een flipper wilt kopen, dan moet je
goed opletten: is bijvoorbeeld het lak-
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Wist U Ditjes en Datjes...

Kennen jullie deze al...?

Weet je ook wat voor in deze rubriek, stuur het dan naar de redactie!!

* er veel nieuwe talenten mee hebben gedaan aan het Dutch Pinball Open: Peter Hutjes, Eugene Coolen, Joris
Dekker, Eduard Kort etc.

* Frank Wolters uit Hoogezand zo enthousiast terugkwam uit Numansdorp dat hij meteen een mooi flipperfeestje
aan het bouwen is in Groningen

* wedstrijdleider Ad Jonker direct na het DPO gevlucht is naar de Antillen
* er zoveel nieuwe leden zijn bijgekomen de afgelopen weken dat de ledenadministratie overbelast dreigt te wor-

den
* de NFV-contributie voor komend jaar met 100 dubbeltjes verhoogd is vanwege de gestegen kosten
* Sam Lapian al bezig is met de voorbereiding van het NK PC-PINBALL voor 2001
* Turgut Hefti de Nederlands Kampioen Flipperen 2000 is
* Ed van Eersel een verrassende 5e plaats heeft behaald op het DPO
* op de Indiana Jones bij de dameswedstrijd heel lang gespeeld is: wel twee uur met drie dames! De sleutel was

even kwijt waardoor de instellingen niet gewijzigd konden worden
* de sleutel achter op de kop zat vastgeplakt en dat pas na afloop werd ontdekt
* we drie dagen bezig zijn geweest om alle flipperkasten van het DPO weer terug te brengen bij de diverse eige-

naren
* de voorzitter een mooie prijs beschikbaar stelt aan het vrouwelijke NFV-lid dat volgend jaar Agnes Altena ver-

slaat op het DPO-2001
* Flippercafe de Witte Ballons van Hans de Vos in Maastricht in september een mooi flippertoernooi organiseert;

details in de volgende Spinner
* de NFV-voorzitter een groot huis zoekt in Twente waar plaats is voor minstens 10 flipperkasten
* de gloednieuwe Medieval Madness van de vereniging nog steeds voor minstens 5 weken te huur is voor een

klein bedrag
* het Belgian Pinball Open plaats vindt op zaterdag 31 maart en zondag 1 april 2001 in Antwerpen
* Macky Moll uit Amsterdam het Complete Pinball Book heeft gewonnen omdat zij één van de eerste 40 DPO-

nschrijvers en betalers was;
* het Dutch Pinball Open volgend jaar waarschijnlijk weer in Numansdorp gespeeld gaat worden in de maand

april
* NFV-bestuurslid Jean Luc Truyens een perfecte training heeft gehad voor het DPO dat hij volgend jaar gaat

organiseren
* Bert van Ingen zijn stem weer terug heeft
* Simone Boersma uit Huizen de DPO-loterij heeft gewonnen en met spanning uitziet naar de Medieval Madness

twee maanden bij haar thuis
* ongeveer 42 NFV-leden op zoek zijn naar een perfecte maar toch betaalbare Medieval Madness
* Rob Buisman (Ede) en Rob Willemsen (Tiel) iets slims hebben bedacht voor hun RFM’s en zij dat in de volgende

Spinner bekend gaan maken
* Martijn van Aken de volgende Spinner gaat verzenden vanuit Delft omdat Valkenburg te druk bezig is met de

emigratie naar Twente
* indien je nog geen NFV-lidkaart hebt ontvangen maar wel je contributie betaald hebt, je tot eind juni even kunt

bellen met Guus die de kaart binnen 48 uur naar je opstuurt.

Corvette
-Voordat je de bal afschiet, druk op een flipperknop om de motor al brullend laten te bewegen.
-Een van de ‘tracks’ heet de ‘Holstein Track’. Holstein is een koeiengeslacht.
-Als je de  “Catch me if you can”-mode begint, zie je meestal een vrouw in de auto zitten. Soms zul je echter een koe
achter het stuur aantreffen en staat er ‘Moo’ onder in het scherm!!” at the bottom of the screen.

Creature from the Black Lagoon
-Wanneer je voor het eerst P-A-I-D compleet hebt, verschijnt er aan het eind rechts onder in het DMD een koe !
-Wanneer je beide flippers indrukt als..

...de Snackbar opent krijg je  “No more bad food” en wordt de Snackbar opgeblazen.

...the Snackbar bediende je een menu-award geeft, hoor je  “Come here, punk” en wurg je hem!

...je de  “Knockout” bij de  Video mode gehaald hebt, krijg je een (nogal) wrede finaleklap!violent animation.
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Flipperkasten zijn zwaar, vooral als je
vier hoog woont en een trap op moet
lopen waar enkele aardige bochten in
zitten. Een mogelijke oplossing is het
gebruik van zogenaamde FLIPPER
beugels.

De NFV heeft twee paar beugels op
voorraad voor de leden. Montage is
simpel: gewoon de pootbouten gebrui-
ken en vastdraaien. De beugels geven
je veel extra grip waardoor het sjou-
wen een fluitje van een cent wordt, nou
ja een stuiver dan.

FLIPPERBEUGELS sparen de rug !
De flipperbeugels zijn met
de hand gemaakt en helaas
vrij duur (200 gulden per
paar). Voor het gebruik
vragen we een bescheiden
bijdrage van de leden van
10 gulden per keer. Bij
voldoende belangstelling
zorgen we dat in drukke
"flippergebieden" er een
setje beschikbaar is voor
leden. Nadere informatie en reservering:

Guus Arens.

Flipperbeugel (zonder flippkast ;-)

Speel de “Battle for the Kingdom”
nu thuis!

Ja, je leest het goed, de beste flipper-
kast van de vorige eeuw doet mee
met het NFV-kastenplan. Dat bete-
kent dat alle NFV-leden  eindelijk
eens rustig thuis kunnen kennisma-
ken met deze uitzonderlijk leuke, hu-
moristische, vriendelijke, aansteke-
lijke en schitterende flipperkast.

We hebben na veel zoeken eindelijk
nog een nieuw (!) exemplaar gevon-
den. Uiteraard niet goedkoop maar
toch de moeite waard om veel NFV-
leden een plezier mee te doen. Ga uit
je flipperdak met het volume van de
King of Payne op 14 (nodig je buren
wel uit!)

Hier zijn de spelregels:

1. De NFV-Medieval Madness is alleen te leen door NFV-leden voor privé
gebruik.  (uiteraard niet voor exploitatie of commercieel gebruik)

2. Huurperiode is minimaal 5 weken (verlenging is mogelijk)
3. Bruikleenvergoeding is ƒ 450 voor 5 weken, bij vooruitbetaling te voldoen;
4. Extra week verlenging kost ƒ 50,-
5. Maximaal 2000 potjes per periode (<22 cent per spelletje!)
6. Deelnemers worden aangemoedigd minstens 1x tijdens de bruikleen-

periode enkele  NFV-leden uit de regio uit te nodigen voor een “NFV goes
local bijeenkomst” en gelegenheid te geven om op de MM te spelen tegen
een passende maar redelijke vergoeding;

7. Gebruiker zorgt voor vervoer naar het volgende adres (vervoer/transport
via de NFV is mogelijk tegen benzinekosten)

8. Instellingen van de kast mogen worden gewijzigd maar dienen na afloop
van de bruikleenperiode weer te worden teruggezet

9. Gebruiker zal de flipperkast als een goed huisvader beheren
10. Kleine onderhoudsbeurten zoals het schoonmaken van het speelveld en de

glasplaat  doe je uiteraard zelf; bij technische problemen overleggen met
de NFV.

Gloednieuwe MEDIEVAL MADNESS
nu te huur voor NFV-leden

The King of Payne is waiting for you!!

Suggestie: huur hem samen met enkele NFV-
leden uit je omgeving!

Reserveer de MM snel bij de NFV want wie het
eerst komt... Geef daarbij aan wanneer je de MM
thuis wilt hebben staan.

Dutch Pinball Open 2000
Bally en Williams verwelken, SEGA
vergaat, het is maar goed dat het
DPO nog steeds bestaat!!

Maar evengoed wordt het organiseren
van zo’n groot evenement zonder grote
sponsoren en/of leveranciers steeds
moeilijker.

Ook bleek het slechts mogelijk om een
tweetal voorrondes te houden, nl. in
Magic City en tijdens het Belgium Pinball
Open in Antwerpen.

First things first.... het BPO!

Zaterdag 1 en zondag 2 april werd in
Antwerpen op de Collector Fantasies
het Belgisch Pinball Open
(onbegrijpelijkerwijs afgekort tot
BOP) gepeeld.

Vrijdag 31 maart waren de flipperkasten
door onze Belgische flippergenoten en
door Guus -de voorzitter van de Neder-
landse Flipper Vereniging- al klaarge-
zet. Het enige wat de wedstrijdleiding -
in capabele handen van Ad en Jean-
Luc- nog moest doen was zorgen dat de
kasten alleen centraal gestart konden
worden, en de spelen konden beginnen!

Zaterdag was een voorronde voor
Belgische flipperaars waarmee, afhan-
kelijk van de opkomst, 1 of 2 halve-
finaleplaatsen voor de zondag verdiend
konden worden. De opkomst was he-
laas mager, maar 7 verschillende spe-
lers hebben zich gedurende de middag
proberen te plaatsen, dus er was tijd
genoeg om even over de gezellige Col-
lector Fantasies rond te lopen. Veel
stands waren ook dit jaar weer aanwe-
zig. Stripboeken, gokkasten, een enkele
oude auto, gumball-machines (helaas te
klein om in een Twilight Zone te passen),
singeltjes, posters, flipperkastonderdelen
en natuurlijk flipperkasten!

Verslag Belgisch Pinball Open 2000
Gehouden te Antwerpen op 1 en 2 april 2000 op de Collector Fantasies.

... en wat er aan vooraf ging.

Jean-Luc Truijens

Er waren verschillende stands met flip-
perkasten, waaronder -hit the bumpers
Mario!- een Super Mario Bros., mijn
eerste flipperkast. Een 4-tal Indiana
Jones’, Whitewater, Raven -jeugdsenti-
ment-, Twister, Whirlwind etc. De be-
kende handelaren waaronder Bart
Baeyens en Luc de Borger van
Mushroom Amusements, Koos
Vlamings en Luc Penne hadden leuke
kasten meegenomen voor een
schappelijke prijs. Een Scared Stiff ging
net aan mijn neus voorbij, en dat al op
zaterdag!

Uit de voorronde kwamen 2 Belgische
spelers die zondag direct naar de halve
finale zouden gaan, jammer genoeg kwam
de helft maar opdagen zondag.

Zondagochtend was eerst tijd voor de
laatste voorronde. De 3 of 4 mensen die
op een kast de hoogste score behaalden
gingen door naar de halve finale, zodat
we precies op 24 personen uit zouden
komen. De bekende namen uit de Ne-
derlandse flippertop wisten zich meteen
te plaatsen, en uiteraard wist de Bel-
gisch kampioen van vorig jaar zich ook
te plaatsen.

Prijsuitreiking

De voorronde werd alleen op gespeeld
op de 4 Flintstones, een flipperkast waar
de Belgische Flippervereniging er een 6-
tal voor dit evenement van op de kop had
weten te tikken. Verder stond er voor de
zondagwedstrijd een Revenge From
Mars, een Cactus Canyon en 2 Star
Wars Episode 1’s. Voor recreatiespel
waren er 2 Flintstones, 2 NBA
fastbreak’s en een Star Wars Episode 1
beschikbaar.
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Daarom stuurde hij zijn topontwerper
Paul Faris naar het eerstvolgende KISS-
concert om ideeën op te doen. Ook Paul
was diep onder de indruk van het con-
cert. De Bally directie besliste vervol-
gens dat de eerstvolgende te produce-
ren flipper “Kiss” zou gaan heten en dat
artiest Kevin O’ Connor belast zou wor-
den met o.a. het kopruitontwerp.
Omdat de Kiss-bandleden zeer hoge
eisen stellen aan hun kostumering en
make-up als zij op moeten treden, ver-
langden zij tevens van Paul Fares dat hij
uiterst zorgvuldig te werk zou gaan ge-
durende de ontwerpfase van de ma-
chine. Ook Lee Friedman bemoeide zich
er intensief mee.

De haarlengte van ieder bandlid, de
volheid van hun lippen en de afmetingen
van hun spieren op de ontwerpposter
werden regelmatig gecontroleerd en ge-
corrigeerd. Normaal gesproken gebruikt
de ontwerpafdeling van Bally één uit
papier geknipt sjabloon om het ontwerp
op de kop en buik van de flipper te
spuiten. Dit houdt in dat het spuitwerk
aan de ene kant van de flipper het
spiegelbeeld vormt van de andere kant.
Maar onze Kiss-leden zagen hier toch
een probleem in. De make-up van band-
lid Paul Stanley is zodanig aangebracht
dat hij een zwarte ster rond zijn rechter-
oog heeft. In spiegelbeeld zou de ster
rond zijn linkeroog gesitueerd zijn en
ja.... dat kon dus niet!!  Daarom moest
Bally speciaal een nieuwe set sjablonen
produceren.
Dit zijn overigens nog maar enkele voor-
beelden van de bemoeienissen van de
bandleden met het ontwerp.

Bally-flipperkast-designer Jim Patla ont-
wierp het speelveld en het moet helaas
gezegd worden: speltechnisch is deze
flipper niet bijster interessant, maar qua
kleur, vormgeving en belichting oogt hij
spectaculair.

Bijzonder aan deze flipper is enerzijds
het stroboscoop-lichteffect in de kop
achter de letters K-l-S-S (een soortge-
lijk grapje heeft Bally overigens toege-
past in de Flash Gordon) en anderzijds
de verschillende Kiss-muziekjes die tij-
dens het spel te horen zijn.

Opvallend is voorts dat Bally speciaal
voor de Duitse markt de naam Kiss op
de gespiegelde kopruit voorzien heeft
van twee normale rechte letters “S”
i.p.v. twee schuine “S”-en. Laatst ge-
noemde letters “S” zouden te veel ver-
wijzen naar de 2e wereld oorlog (zgn.
runentekens).

Op het speelveld heeft men deze aan-
passing echter om onbekende redenen
achterwege gelaten. Dit is m.i. overi-
gens inconsequent en het lijkt er op dat
principes bij Bally niet te veel geld mo-
gen kosten!

Boeken
Boeken waarin de Kiss-flipperkast af-
gebeeld en/of beschreven staat:
1. Pinball Art door Keith Temple (isbn

1872532101), bladzijde 58/59 en 64
2. Pinball, the lure of the silverball

door Gary Flower en Bill Kurtz
(isbn 1850761396), bladzijde 93

3. Arcade Treasures door Bill Kurtz
(isbn 088740619x), bladzijde 93

Bovenstaande boeken (1 en 2) zijn onder
meer te koop bij De Slegte als je geluk
hebt, of bij Van de Moosdijk (3) in
Someren. Het boek Arcade Treasures
vind ik een van de mooiste flipperboeken
en daarom zou ik iedereen aan willen
raden om dit boek eens te lezen of te
kopen. Naast mooie kleurenfoto’s bevat
het boek een prijslijst van alle beschre-
ven machines.

Tot slot wil ik nog vermelden dat het
gerucht gaat, dat als je meer dan 1
miljoen punten scoort (3 balls per play),
de vuurkolommen op de kopruit specta-
culair oplichten. Helaas zal ik daar pas
achter komen als ik mijn Kiss-flipper(s)
gerestaureerd heb.

Wie heeft er trouwens voor mij een
Kiss-flyer en Rolling Stones-flyer te
koop? Ik heb overigens ook nog andere,
vooral Gottlieb jaren ‘80 flyers te ruil.
Telefonische reacties graag na 18.30
uur (0416-376574, Frank).

De vreemde situatie doet zich overigens
nu voor, dat naar perfectie strevende
Europese verzame-
laars naarstig op zoek
zijn naar een kopruit
met schuine “S”-en,
en onze Amerikaanse
collegae naar die met
in de USA zeldzame
rechte “S”-en. De
voorzitter van de Ne-
derlandse Kiss-fan-
club Michel Banen,
heeft van beide kop-
ruiten een exemplaar
voor zijn Kiss-flipper
in huis. Hij kan dus
naar hartelust afwis-
selen. Maar ja, je bent
voorzitter of je bent
het niet en dat houdt
in, dat je er o.a. naar
streeft om alle
merchandising van
Kiss te bezitten. Als
fanatiek verzamelaar
van o.a. flipperitems
begrijp ik dat overi-
gens héél goed.

Adres Kiss-fanclub
Michel Banen
Palmstraat 36

6413 RC te Heerlen
tel:. 045-5234830
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Bij de halve finale werden de 24 perso-
nen door loting bij 1 van de 6 kasten
neergezet, en de hoogste 2 per kast
gingen door naar de Finale! Een klein
half uurtje later waren 12 personen dich-
ter bij het ere-metaal.
Daarna zou ieder 1 spel op de RFM, 1
spel op de Flintstones en 1 spel op de
SW:E1 spelen. De punten die je haalde
werden geïndexeerd naar 1000 (degene
met de hoogste punten op een bepaalde
kast kreeg 1000 punten, als je de helft
van zijn punten had gehaald kreeg jij dus
500 punten) en daarna opgeteld. De
gelukkige winnaar bleek Rody Neijssen,
die uiteindelijk één van de bespeelde
Flintstones mee naar huis mocht nemen!

De beste Belgische speler is Peter van
de Bergh (ook de Belgisch flipper kam-
pioen van 1999). Hij wint een Hotel
vakantie week in de Franse Alpen voor
twee personen. Tevens is hij meteen
finalist voor het Dutch Pinball Open van
begin mei in Rotterdam.

De nummers 1 t/m 6  hebben zich met dit
resultaat van de wedstrijd in Antwerpen
ook meteen geplaatst voor de finale van
het Dutch Pinball Open. De beste dame
werd Nederlands kampioene Agnes
Altena.

De halve finales, de finale en de prijs-
uitreiking zijn door meerdere camera-
ploegen -van onder andere het Turkse
persbureau en de BRT- en journalisten
gevolgd, dus wellicht krijg je nog wat
mee van deze spannende wedstrijd in de
media! Hieronder staan nog wat sfeer-
momenten van die spannende zaterdag
en zondag!

Einduitslag met index-punten

1. Rody Neijsen, Amsterdam, 1841
2. Albert Nomden, Wildervank, 1744
3. Paul Jongma, Leeuwarden, 1552
4. Andy de Ruiter, Amsterdam, 1514
5. Dirk Klaver, Leeuwarden, 1297
6. Hans Bijsterveld, Geldrop, 1112
7. Arthur van der Zee, Maastricht, 1081
8. Jeroen Peeren, Bergen op Zoom, 1071
9. Roger Jurrissen, ??, 932
10.Agnes Altena, Amstelveen, 616
11.Peter van den Bergh, ?? België, 557
12.Eko Elens, Rotterdam, 460

De andere deelnemers in de
tweede ronde waren:

· Eugene Coole
· Gauthier Dejonghe
· Turgut Hefti
· Joska Keunekamp
· Gerard Poelwijk
· Joost Ruigendijck
· Bert van Ingen
· Hans de Vos
· Harry van Tubergen en
· Roy Wils.

De nummer 24, Stephan Broeren, die
zich zaterdag kwalificeerde, is niet op
komen dagen.

Een brief over.... het BPO.. maar verder??
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elkaar aangebracht! Bovendien waren
er links en rechts roestplekken te zien
(scharnieren van het geldinworpdeurtje,
poten én lijst van de kopruit). Dus in feite
was de machine niet gerestaureerd.

In Duitsland schijnt de Kiss-flipper DM
2000 tot DM 2250 op te brengen.

Nu komt er enige subjectiviteit om de
hoek kijken als we het hebben over de
kwaliteit van een flipperkast, maar ik wil
toch even opmerken dat ik in mijn leven
tientallen Kiss-flippers gezien heb, maar
géén daarvan mocht echter het predi-
kaat “zeer goed” voeren.

De reden daarvan is dat het speelveld in
de meerderheid van de gevallen se-
rieuze lakbeschadigingen vertoonde (en
dat deze beschadigingen soms amateu-
ristisch hersteld waren). Dit komt omdat
de bovenkant van de plastic dopjes van
o.a. de bonuslampjes niet gelijk loopt
met het oppervlak van het speelveld.
Daarnaast is ook de lak rond de pop-
bumpers dikwijls behoorlijk beschadigd.

Een met blanke lak bewerkt, of nog
erger, een met boeklong afgeplakt speel-
veld maakt de kast in mijn ogen ook niet
origineler. Maar goed, dat is een per-
soonlijke kwestie.

De verf van de afbeelding op de kopruit
is in de meeste gevallen van goede kwa-
liteit. Alleen door vochtproblemen kan
deze wat los gaan zitten, maar
afgebladderde Kiss-kopruiten heb ik nog
nooit gezien.

Verder valt het op, dat niet altijd de
originele “spinning targets” in de kast
gemonteerd zijn. Dit werkt ook waarde-
verminderend, want zie maar eens aan
nieuwe te komen! Let overigens ook
op de aanwezigheid van de originele
Kiss-bumpercaps en, zéér belang-
rijk, op een batterijzuur-vrij
controlboard!

In de USA overigens, wordt voor
een gerestaureerde Kiss-flipper $
1.500 tot $ 1.800 betaald. Een be-
hoorlijk verschil met Nederland dus.

Een veelgehoorde opmerking is dat
de KISS-flipper belachelijk duur is,
maar of fl. 1750,- gulden te veel geld
is voor zo’n flipper, valt mijns inziens
te betwijfelen. Meestal heb je om
één Kiss-flipper goed te kunnen res-
taureren meerdere machines nodig,
terwijl doorgaans ook de arbeidsuren
in de verkoopprijs tot uitdrukking die-
nen te komen. Iets wat goed is, mag
geld kosten.

De geboorte van de Kiss-flipper
Het duurde anderhalf jaar voordat de
Kiss-flipperkast eind jaren ‘70 ein-
delijk het levenslicht zag. Dit is in de
flipperwereld een extreem lange pe-
riode en bovendien zeer uitzonder-
lijk. Hoe is het dan begonnen en
waarom duurde het zo lang, zul je je
afvragen.

Wel, dat zal ik je vertellen. In januari
1978 belde voorzitter Lee Friedmann
van de Kiss Licensing and
Merchandising firma Boutwell/Aucoin
naar marketing directeur Ton Nieman
van Bally om hem en zijn personeel uit
te nodigen voor een Kiss-concert in het
Chicago-Stadium.

Wellicht kon hij zo de Bally-mensen
inspireren tot het uitbrengen van een
Kiss-flipperkast. Nieman gaf na afloop
van het concert ruiterlijk toe dat het
concert een geweldige indruk op hem
had gemaakt en dat hij zeer goede com-
merciële mogelijkheden zag om een Kiss-
flipperkast op de markt te brengen.

Welke Auto??
In de vorige Spinner werd een lijst ge-
noemd met auto’s waar je zonder veel pro-
blemen een flipperkast in kon vervoeren.
Echter: de lijst was niet aanwezig.
Hierbij dan alsnog: de lijst!!

Ford Escort ‘86 (bb eraf)
Alpha 145 (bb eraf)
Mazda 323F ‘96 (bb eraf)
Renault 25 ‘90 (TZ, wide body) achterbank
losgehaald, klep niet helemaal
dicht, met bb erop
Opel Vectra ‘97 met bb erop

Peugeot 306  bb eraf
Fiat Marea weekend
alle modellen met bb erop
Volvo 850 estate
Citroën Berlingo
Citroën C15

Past Niet :
Suzuki Baleno Station
Mazda 626 station mod ‘99
Volkswagen Passat Station
bb = back box, kopkast
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De gigantische Flintstones-flipperkast
waarvan iemand echt dacht dat daarop de

finale gespeeld zou worden....

De triomfantelijke winnaar -Rody- kust uitbundig
zijn gewonnen Flintstones flipperkast

Ook de beveiliging was prima in orde. Zware
jongen Michiel had alles onder controle!

Gespannen gezichten, wie gaat er door naar de Finale?
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Inleiding
Omdat ik in het bezit gekomen ben van
2 van de in totaal 17.000 geproduceerde
Kiss-flipperkasten, leek het mij wel leuk
om eens wat meer over de popgroep
Kiss en de totstandkoming van de Kiss-
flipperkast te weten te komen.

Daartoe heb ik o.a. de voorzitter van de
Nederlandse Kiss-fanclub, het bestuur
van de inmiddels ter ziele gegane En-
gelse fanclub “Kiss Crazy” uit Londen
en enkele internetsites geraadpleegd.

Ook heb ik op de rommelmarkt enkele
(in verhouding met Ip’s/singles van an-
dere jaren ‘70- popgroepen toch nog
redelijk dure) lp’s en singletjes van de
popgroep aangeschaft om hun muziek te
kunnen beluisteren.

Voorts heb ik vóór de aanvang van het
KISS-concert in maart 1999 in Utrecht
enkele fanatieke Kiss-fans benaderd en
hen het hemd van hun lijf gevraagd. En
uiteraard heb ik laatst genoemde con-
cert bijgewoond.

Via onderstaand verhaal kunnen jullie
kennisnemen van mijn opgedane erva-
ringen. Eventuele reacties zijn altijd
welkom (0416-376574).

De Bally KISS-flipperkast uit 1978
Eind jaren ‘70 kwamen de grote flipper-
fabrikanten uit de USA met diverse
“celeberity’-kasten (vrij vertaald: ‘be-
roemdheden-flipperkasten”) op de
markt, zoals bijvoorbeeld Rolling Stones,
Evel Knievel, Charlies Angels, Dolly
Parton, Buck Rogers, James Bond,
Close Encounters Of The Third Kind,
Ted Nugent, Star Trek, Captain Fantas-
tic, Wizard en Muhammed Ali. Deze
flipperkasten zijn geliefd bij een groot
publiek.
Hiermee bedoel ik dat naast de flipper-
verzamelaar ook de musicalliefhebber,
de popgroepfan, de patat-eter, de strip-
verzamelaar, de caféganger, de auto/
motorliefhebber, de ex-dienstplichtige,
de muziekverzamelaar, de filmliefhebber,
en de ‘trekkie” (=Star Trek-fanaat) in
de rij staan om een machine uit deze
periode te bemachtigen.

De KISS-flipperkast (Bally 1978)
Frank Verweij

Omdat de doorsnee handelaar dit weet,
zijn de verkoopprijzen van de meeste
(vooral Bally) flippers hier op afgestemd.
Ook op veilingen worden ze, weet ik uit
ervaring, niet weggegeven.

Natuurlijk zijn er ook hopeloze over-
drijvers. Laatst werd ik bijvoorbeeld
gebeld door een man die dacht dat hij zijn
Star Trek (Bally 1978) kon verkopen
voor minimaal fl. 3000,-. Hij ging er zelfs
mee adverteren in De Telegraaf zei hij.
Deze vraagprijs contrasteert behoorlijk
met het telefonische verkoopaanbod (fl.
100,-) van een man uit Utrecht die zijn
schuur op wilde ruimen. Helaas had ik
toen geen ruimte vrij om de machine te
plaatsen. Toen ik de man een week later
overigens terugbelde, omdat ik de kop-
ruit best voor fl. 50,- wilde hebben, had
hij de complete Star Trek reeds in de
vuilniswagen gegooid (ai!).

Ter informatie: ik heb zelf ooit een rede-
lijk mooie Star Trek gekocht voor fl.500,-
en dat vond ik, gezien de staat van de
machine, een alleszins redelijke prijs.
Een handelaar zal er ongeveer fl. 700,-
tot fl. 1000,- voor vragen, schat ik.

De waarde van een Kiss-flipperkast
Nu we het toch over de waarde van de
flipperkast hebben... In Nederland wordt
door een Kiss-fan grif fl. 1700,- betaald
voor een in goede staat verkerende Kiss-
flipper en deze prijs wordt door de
meeste handelaars ook gevraagd (ook
voor in minder goede staat verkerende
Kiss-flippers).

Overigens, met een beetje geluk koop je
een Kiss-flipper voor fl. 150,- uit een
advertentiekrantje. Ik hoorde via via dat
een handelaar er weer eens als de kip-
pen bij was (helaas voor ons) om dit
voordeeltje te kunnen bemachtigen.

Op de beurs in Antwerpen in april 1999
werd op zaterdag een Kiss-flipper ver-
kocht binnen één minuut ná openingstijd
voor BFR 25.000 (fl. 1380,-).

Dit terwijl een mooie Rolling Stones-
flipper door zowat iedere bezoeker voor-
bij gelopen werd. Hierbij merk ik op dat
de Kiss-flipper er weliswaar redelijk
mooi uit zag, maar helaas was het speel-
veld met boeklong afgeplakt. Bij de
slingshots waren zelfs twee lagen over
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Het was een fraaie tweede paasdag
in Groningen. De terrasjes in het
centrum van Groningen waren nog
wat verlaten toen Albert Nomden en
Paul Jongsma zich meldden aan de
officieel nog dichte deur van de beste
flipperhal in het Noorden van Ne-
derland: Magic City in de
Poelestraat. Zij zijn de wedstrijd-
leiders vandaag.

Groningen, tweede Paasdag
Verslag DPO-voorronde Magic City

schitteren in de wat donkere
catacomben van de magische stad.

Als wedstrijdkasten staan gereed: Stars-
hip Troopers, Cirqus Voltaire, Medieval
Madness, Revenge from Mars, Star-
wars E-1 en de South-park.
Reserve kasten: Monster Bash, Viper
en Godzilla.

Om precies 13.00 uur kon de flipperst-
rijd beginnen. Rond de 30 personen
waren aanwezig waaronder uiteraard
de betere spelers uit het Noorden maar
ook opvallende nieuwkomers uit bij-
voorbeeld Lelystad, Hoogezand en
Sydney!

De vriendelijke en zoals altijd goedge-
humeurde Magic City manager Maar-
ten Bakker had de koffie al klaar staan.
Ook voor mijnheer de voorzitter Guus
die met zijn twee Australische NFV-
gasten uit het zuiden van het land al
vroeg in Groningen aanwezig was.

De flipperkasten bij Magic City waren
door de technische dienst in perfecte
conditie gebracht. Altijd weer een fraai
gezicht daar in Groningen om een flinke
rij met recente flipperkasten te zien
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Als ik in dit voorbeeld op de basis van de
transistor één volt zet met 10 mA dan zal
de transistor een beetje gaan geleiden en
dus zal de motor gaan draaien. Zet ik er
maximale stroom en spanning op dan
gaat de motor heel snel draaien omdat de
transistor maximaal geleidt.

Figuur 5
Figuur 4

Tja en dit moet je in
schakelingen nameten:

a) Komt er wel genoeg
basisspanning en stroom?
Is alles juist aangesloten?
b) Meet ik met mijn mul-
timeter dezelfde waardes
van de p-n overgangen als
een andere transistor van
hetzelfde soort?

Dus hier heb je praktijk voor-
beelden bij nodig om dit goed
te kunnen! Nu praat ik over
één type transistor maar er
zijn er wel duizenden met
allemaal hun eigen eigen-
schappen en ‘stroom-
versterkingsfactoren’ (leuk

scrabble woord, red.) en maximale span-
ningen en stromen.

Helaas: een nfv-boekje over compleet
repareren zit er denk ik niet in!

(De heer G.A. mag dan eerst wel een
bos kopen om hout te gaan hakken voor
voldoende papier!)
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Er werd gespeeld volgens het “NRS”,
NFV rangorde systeem: elke spelers
speelt in groepjes een spel op alle
wedstrijdkasten en de scores worden
gerangschikt naar hoogte. De gemid-
deld beste speler eindigt uiteindelijk als
beste in de strijd.

Einduitslag voorronde:

1. Joska Keunekamp (Winterswijk)
2. Mark van Duinen (Hoogezand)
3. Arthur de Jong (Groningen)
4. Richard Baan (Groningen
5. Marco Rossignoli (Australië)
6.  Vanessa Rossignoli (Australië)
7. Frank Wolters (Groningen)
8. Paul Schrimme (Groningen)
9. Guus Arens (Valkenburg)
10. Pieter Berends (Assen) een kast (SST) om te bepalen wie zich

de nieuwe flipperkampioen van Gro-
ningen mocht noemen en de hoofdprijs
het fraaie Complete Pinball Book van
Marco Rossignoli kon meenemen,
gesigneerd uiteraard.

Deze finalepartij was van een bij-
zonder hoog niveau en leverde uit-
eindelijk Mark van Duinen als te-
rechte winnaar op.

op het hoogste niveau kon meedoen.
Het is duidelijk dan Joska nog niet naar
de Veteranen divisie hoeft af te reizen!

Mark van Duinen is duidelijk het aan-
stormende talent en wordt door velen
gezien als grote kanshebber voor het
Nederlands Kampioenschap 2000.
Maar ja, als je leermeester ene Albert
Nomden uit Wildervank is kun je ook
wel een deuk in een pakje paasboter
schieten.

De verzorging van de flipperaars was
weer perfect verzorgd bij Magic City.
Aan frisdranken, koffie en versterkende
hapjes was geen gebrek.

Persoonlijk vond ik de met zalm ge-
vulde paaseieren wel bijzonder smake-
lijk.

Uw Spinner reporter, GA

De eerste zes spelers plaatsen zich als
finalist voor het Dutch Pinball Open van
begin mei in Numansdorp. De eerste
vier speelden nog een finaleronde op

Het was plezierig om te zien dat
Joska Keunekamp weer zijn zelf-
vertrouwen had teruggevonden en

Power Play

Te koop gevraagd:

Flipperkasten, ruim 40 op voorraad vanaf fl. 300,-
Alle soorten Speelautomaten (+onderdelen) - Juke-
boxen - Neons - Schietkasten - Bolle koelkasten -

Benzinepompen - Jaren '50 beelden - Pindapotten...
En nog veel meer...!!

Power play is in verbouwing!
Graag bellen voor een afspraak!

Adres: Binnenweg 26
3993 TL Houten

Tel: 030 - 637 95 22 of 06 - 53 310 436
Fax: 030 - 6378258  e-mail: magie004@wxs.nl

enkele flipperkasten

of partijen!!
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Een beschei-
den poging om
serieus te blij-
ven:

Met een brede
grijns lees ik het
stukje van de
heer H.Koster
in de vorige

Spinner met daarin een aantal simpele
vragen. Of we even kunnen vertellen
hoe een flipper op technisch gebied werkt.
Hoe kan je in een boekje samen vatten
wat men in 5 jaar studie en 12 jaar
ervaring en wat al niet nog meer voor
gevolgde cursussen op gebied van
microcomputertechniek heeft geleerd?
Even samenvatten zodat iedereen het
kan begrijpen?

DAT KAN DUS NIET!!

Ik wil het trouwens ook niet; stel je eens
voor dat iedereen maar flippers kan
maken, dan moet ik mijn buitenhuis in
Spanje gaan verkopen. Wat ik wel wil is
jullie de indruk geven dat bepaalde din-
gen zelf te maken zijn in de hoop dat er
nog meer rook uit de flippers komen, ik
heb de folders voor mijn nieuwe auto al
klaarliggen ;-)

Maar belofte maakt schuld, dus zal ik je
vragen even beantwoorden.

Vraag 1 was: ‘Hoe lees ik schema’s?’
Gewoon bij pagina 1 beginnen. Flauw,
maar waar! Je moet eerst weten hoe
een flipper werkt dan moet je weten wat
de technische symbolen inhouden en
dan moet je nog weten wat alle compo-
nenten doen. Pas als je bij een storing
kan beredeneren wat er fout gaat, kan je
met behulp van een schema gaan zoe-
ken hoe het hoort te werken. Vervol-
gens meten hoe het nu werkt en dus
gevolgtrekkingen doen omtrent wat er
dan stuk kan zijn.

Zo, dat was vraag 1!

Vraag 2 was: ‘Hoe kan je transistors
testen?’

Bartels’ Bijzondere Beschouwingen...
Eric Bartels

Maar dan nu de transistor

Ik zal je besparen hoe hij in detail werkt
maar hij is opgebouwd uit 2 soorten
silicium, positief (p) en negatief (n), zie
figuur 1.

Deze zitten op deze manier aan elkaar.
Dan wordt er op elk deel een aansluiting
gemaakt. De basis (b) de emitter (e) en
de collector (c), zie figuur 2.

In de elektronica geeft men hem een
symbool welke ook in de schema terug
te vinden is:

Als we nu een
spanning op de
basis aanbrengen
die minimaal 0.7
volt hoger is dan
die op de emitter
dan komt de tran-
sistor in geleiding.
Dat wil zeggen
dan mag je ervan uitgaan dat er tussen c
en e langzaam een verbinding tot stand
komt. Als je met 1 volt op de basis 10
milliampère aan stroom naar binnen-
stuurt, dan gaat de transistor een stroom
toelaten van b.v. 4 ampère van c naar e,
zie figuur 4.

Dus kan je stellen dat de lage stroom en
spanning uit een IC via een transistor
iets zwaars kan aansturen zonder dat die
grote stroom door je kwetsbare IC-tje
gaat! Zie figuur 5.

Figuur 1:
de transistor

Figuur 2

Figuur
3

Als je weet hoe een transistor opge-
bouwd is en wat zijn functie is dan pas
kan je ook de werking gaan testen. Daar
zijn hulpmiddelen voor; dit zal ik ver-
derop behandelen.

Vraag 3: ‘Hoe kan ik zien op de printen
of ik met stroom of spanning te maken
heb?’ is eigenlijk te simpel, dat wil zeg-
gen zo simpel dat er geen antwoord
mogelijk is.

Vergelijk elektriciteit maar met een wa-
terleiding de druk van het water is de
spanning van elektriciteit en de hoeveel-
heid water dat stroomt is de elektronen
stroom van elektriciteit. Een hoge druk
op de waterleiding en een grote stroom
geeft veel vermogen, daarom staat de
brandweer ook niet met tuinslangen te
blussen. Wanneer heb je nu met span-
ning te maken en wanneer met stroom,
tja dat is dus afhankelijk wat je wilt
weten om de juistheid van een schakeling
te controleren.

Vraag 4: ‘Hoe meet je die zwarte i.c.’s
door?’ (ze zijn soms ook wit maar wor-
den bij brand wel zwart als er niet ge-
blust wordt met voldoende stroom.
Eeeehhhh....)
Dit geeft weer eenzelfde soort antwoord.
Je moet eerst weten wat hij doet en wat
zijn functie is in de schakelingen en dan
pas kan je controleren of dit wel of niet
werkt. Wat voor een instrument je er
voor gebruikt is afhankelijk van de func-
tie van het IC

Vraag 5: zie 1 t/m 4
Sorry Harry, maar meer zit er niet in!
Als er animo voor is kan er wel ooit eens
een soort van technische dag geregeld
worden. Oftewel een flipper met een
groep mensen mishandelen en door-
spitten zodat men weet hoe die werkt en
wat bepaalde dingen doen in de flipper.
Simpel en leerzaam. Cursusgeld is over
te maken aan Jurgen.
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“Since I was a young boy, I’ve played
the silver ball. From Soho down to
Brighton, I must’ve played them all.
But I ain’t seen nothing like it in any
amusement hall.. ”

Well, that was pretty much the senti-
ment for two Australian pinball
enthusiasts experiencing their first pinball
championship/expo. It came as a sur-
prise to most of the people we
encountered, that the Dutch Pinball
Open 2000 was indeed our first
competition - an occasion of similar
likeness not (yet) seen in Australia. There
have been pinball auctions and expo’s in
Melbourne and Adelaide some time ago,
but competitions are unheard of.

The culmination of much organising and
damn hard work on behalf of the Dutch
pinball association and multiple qualifying
events for would-be competitors,
resulted in the Dutch Pinball Open being
held in Numansdorp on May 6th and 7th

2000, located approximately-20km south
of Rotterdam.

Sponsorship from major companies for
these events have apparently dwindled
over the years, though Magic City in
Groningen (north of Holland) provided a
venue for one of the qualifying rounds.
For the Open however, the association
financed the venue – hence the choice
outside a major city in order to reduce
costs-and relied heavily on members
and private collectors to contribute their
pinball for either general entertainment
and/or competition usage. The total
number of pinballs amasses for this event,
was 65.

The Dutch Pinball Open
Numansdorp, May 6-7th 2000 By Marco and Vanessa Rossignoli

Engels/Australisch  onderonsje

Gustav Arens, Chairman of
the Dutch Pinball
Association (DPA),
contributed four of his ma-
chines (including a Theatre
of Magic complete with
spinning Tiger Saw!)

Ingo Gerhardt from Bonn in Germany,
contributed several games, including
some classics which due to them being
some of Marco’s favourites, cannot
forgo mention: Cosmic Gunfight, Black
Knight and Warlock. Each was in per-
fect playing and aesthetic condition.
Michael Much from Munch automaten,
Germany, also provided many pinballs,
along with many others.
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Eerst maar even iets eten. Toen we
waren uitgegeten, snel weer terug naar
boven om het speelveld te plaatsen.
Gelukkig zag ik, bij het terugplaatsen van
het speelveld in de body, dat ik aan de
achterzijde van het speelveld met plak-
band een connector had
vastgeplakt, namelijk die
van de flashers op de achter-
plaat, effe passen en ja hoor,
deze paste in de laatst over-
gebleven connector, waar-
mee alles nu weer in elkaar
zat.

Toen het speelveld in de
body was geplaatst, hadden
we de backbox op een stoel
achter de body gelegd, om
de connectors van het
speelveld in de backbox aan
te kunnen sluiten. Dit was
zo gebeurd. Toen zetten we
de backbox weer vast op de
body, nadat we de bedra-
ding voor de speaker,
shaker, flippers en wat er
nog meer in de body zit door de gaten
hadden gehaald.

Speelveld nu omhoog, bedrading aange-
sloten in de body, speelveld weer terug,
ballen in de trough, verlichtingsplaat van
de backbox weer teruggeplaatst, poten
eronder en testen maar.

Alles leek goed te gaan, alleen ik kon niet
flipperen, er verschenen geen ballen en
ook andere dingen die met spoelen werk-
ten, werkten niet. Nondeju!! Wat nu
weer?

Roy: “Volgens mij zag ik een vonk
in de backbox”

Ik: “Ja, dat kunnen we nu goed
gebruiken”

Deurtje open, sleuteltje eruit, backbox
open en ja hoor, er was een zekering
gesprongen. Nu kan dit een keer ge-
beuren, dus effe een nieuwe zekering
erin, glasplaat er weer terug op, stroom
er weer op, deurtje dicht, flippers even
omhoog, Ho, Huu, flippers omhoog??
Dit is helemaal niet de bedoeling!!

Roy: “Ik zag ook weer een vonk”
Ik: “Jij met je vonken!!”

Maar hij had weer gelijk, weer dezelfde
zekering. Omdat mijn kennis niet in de
elektronica zit, maar effe gebeld met
een aantal mensen die het wel zouden
kunnen weten. Het kwam steeds op
hetzelfde neer: er is ergens iets verkeerd

aangesloten, nu hadden we een paar
keer gekeken, en we wisten inmiddels
dat het pas gebeurde als we het deurtje
dicht deden, en we dus door het indruk-
ken van een van de knoppen (die wor-
den ingedrukt als het deurtje wordt ge-
sloten) konden testen of we het al had-
den opgelost. Overal onder het speel-
veld gekeken of we ergens kortsluiting
maakten, zoals ons werd gezegd.

flippers weer omhoog, dus snel weer
knop los. Nu dan maar de andere stek-
kers op het flipperboard losmaken, met
wat alcohol reinigen en terugplaatsen.
Knop indrukken, O, wacht, andere knop,
andere knop indrukken.

Hee!!, allebei indrukken.
Hoera, geen flippers om-
hoog en geen zekering ge-
sprongen. Pffft, eindelijk
goed!! Nog effe een spel-
letje gespeeld, het was in-
middels alweer tegen el-
ven, dus dit was het enige
spelletje. Eindelijk alles
werkend.

De dag erop nog vele spel-
letjes gespeeld, nog even
de rechterramp beter ge-
zet, als deze namelijk te ver
naar achteren zit gemon-
teerd, komt de bal tegen de
diverter, (die de bal of via
de habitrail naar de
rechterflipper, of via de

lange lane aan de linkerkant van het
speelveld naar de linker miniflipper toe-
stuurt) en stuitert de bal altijd via die
diverter naar de rechterflipper. Even
aan de achterkant loshalen, een stukje
naar voren plaatsen en klaar. We heb-
ben nog vele goede spelletjes gespeeld
op mijn nu perfecte Roadshow.

Hierbij wilde ik nog even de personen
bedanken, die mij telefonisch te woord
hebben gestaan en mij zo goed mogelijk
hebben geholpen als ze konden.

Tot slot, zoals iedereen altijd al zegt,
begin er niet aan als je twee linker
handen hebt, of als je aan jezelf twijfelt.
En voor diegenen die zelf een Roadshow
gaan reviseren, let goed op bij het
lockmechanisme, dit is echt het lastigste
onderdeel om schoon te maken.

Nee dus, en nog steeds als de knop werd
ingedrukt de flippers volle kracht om-
hoog, we hadden inmiddels door, dat als
we de knop op tijd los lieten, we konden
voorkomen dat de zekering sprong. Nu
maar in de backbox kijken. Hier leek
alles op het eerste gezicht ook in orde,
dus dacht ik eerst dat we een lintkabel
verkeerd hadden gemonteerd, effe los-
halen, opnieuw monteren, testen, klap!!,
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With the atmosphere more focused on
competition rather than an expo, the
absence of older electromechanical
pinballs, though lamented by some (‘older
players’), weren’t missed by the majority.
The pin’s selected for general play
alongside those 20 games selected for
the open finals were all of 1990’s vin-
tage, ranging from the Pinball 2000 ga-
mes of Revenge from Mars and Star
Wars to Funhouse with its alpha-numeric
display. Whoever throughout the earlier
rounds, 5 machines succumbed to

mechanical failure or player discontent
and were subsequently removed. It was
also noted by us that there were no
Gottlieb games amongst those available.

The competition results of the earlier
rounds provided as much surprise and
speculation as did the final. It was a day
which provided to all who had ever
doubted, that pinball is very much a
game of balancing variables of skill and
luck-especially on the day one wants of
needs it! Several high profile players
were casualties of the early rounds,
including the former Dutch Champion
Richard Baan (Richard was niet aan-
wezig, misschien doelt Marco op Dirk
Klaver?, red.), by Englishman Simon
Holman (though he was not aware of
this at the time!). Other notable exits
were, Joska Keunekamp and Arthur de
Jong, both being finalists on many
previous occasions.

As for ourselves? The form we displayed
coming into the competition was,
unfortunately not replicated on the day!
Call it nerves or whatever, but neither of
us had any luck.
Marco could only cringe at his alleged
deplorable luck and game play, which
ultimately saw him exit the competition
on a fast playing Scared Stiff against
Henk Brakels. Henk apparently went
on to give the reigning World Champ a
bit of a fright!

In the Women’s Championship –
on which I had decided to
concentrate- though I managed to
rank 5/6 hence a chance to play-
off for a position in the final, this
saw me bid a hasty farewell. Two
quick games with irretrievable
balls down “the guts”, left me
shaking my head, and a finals
berth to Macky van Moll, 2-0!

resulting in 2x individual scores in excess
of 2 billion. While the remaining
competitors completed their allocated
games on the other available games.

Round one in this part of the
competition, provided the early
and thankfully only controversy

for this minority group of 18
players. Of the 4 machines
chosen for play: Revenge from
Mars, Circus Voltaire, Indiana
Jones and Hook, Indiana Jones
settings hadn’t been
appropriately altered for the
competition. Thus, 3 women
took approximately 1,5 hours to
play the 5 bal, add-a-ball game,

Perhaps the only real criticism of the
whole competition, was the inability to
play many of the games allocated for the
championship. Despite Saturday being
nominated for this purpose, the games
area was engulfed by all-comers, with
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De volgende dag in de middag een keer
samen met mijn moeder het speelveld
eruit gehaald en naar boven gebracht en
tussen mijn bureau en twee barkrukken
gelegd. Toen de body, we wisten uit
ervaring dat dit het makkelijkste is als je
dat doet met de achterkant voorop, om-
dat op deze manier de body het meeste
rechtop staat.

Op vrijdagavond begon ik met het de-
monteren van alles wat zich op de bo-
venzijde van het speelveld bevond. Ik
had de grootste delen verwijderd, maar
toen ik op de radio het nieuws van drie
uur hoorde, besloot ik maar om de vol-
gende dag verder te gaan. De volgende
dag verder gegaan met het werk, tegen
etenstijd was het speelveld leeg, op de
bekende popbumpers na. Dus toen Roy
maar opgebeld hoe laat hij kon komen.
Hij zou over een uur bij mij zijn. Toen hij
er was gelijk maar weer naar boven, en
weer aan de slag.

Het poetsen gaf geen problemen, be-
halve bij het lockmechanisme, dit ding is
gewoon niet gemaakt om schoonge-
maakt te worden, je kunt
gewoon nergens bij!!

Uiteindelijk was de beste oplossing om
een doek met reiniger (ik heb gebruik
gemaakt van de producten van C-INCO,
deze werken goed) door een van de
uiteinden te steken en dan de doek heen
en weer erdoorheen te halen. Voor de
rest van de onderdelen hebben we ge-
bruik gemaakt van een aantal poets-
doeken en een paar schuursponsjes, voor
de metalen onderdelen.

De plastics hebben we los gepoetst, de
popbumpercaps en de flasherkapjes heb-
ben we met water en een kwast schoon-
gemaakt.

Bij het in elkaar zetten van een Roadshow
(en waarschijnlijk bij elke andere kast
ook) is het aan te raden om eerst de
onderdelen die door het speelveld ste-
ken eerst terug te plaatsen, dus eerst
Red en Ted en daarna de goten onder
het speelveld, gevolgd door de miniposts,
de scoop en het lock-mechanisme.

op zijn plaats, op een paar miniposts na,
die gingen niet soepel door het speelveld,
en omdat het al zo laat was, wilde ik niet
meer gaan timmeren. Het werd steeds
later en rond een uur of vijf was er al een
hoop teruggeplaatst, maar het bureau
met onderdelen leek niet veel leger dan
een paar uur eerder.

Maar ja, de ramps, flying rocks wireforms
en de plastics namen ook wel de meeste
ruimte in beslag. Toen we geen lamp
meer nodig hadden om alles te kunnen
zien, het was rond zes of zeven uur,
besloten we om maar eens te gaan
slapen.

Toen we rond een uur of twee weer
allebei wakker waren, gingen we gelijk
weer verder. Het vlotte nu al een heel
eind, en ik hoefde alleen nog maar de
flying rocks wireforms en een paar plas-
tics, maar toen ik keek of alle connectors
onder het speelveld aangesloten waren,
zag ik, dat als alles aangesloten zou zijn,
ik twee connectors over zou houden. O
nee, wat nu, waar ben ik de fout in
gegaan, ik had zeker een half uur ge-
zocht, maar niets gevonden.

Toen kwam mijn moeder even kijken
hoe ver we waren, gelukkig kwam ze
met een plastic aanzetten, het was het
“Bob’s souvenir bunker” plastic, com-
pleet met bevestiging, lampje en -hoera!!-
een connector!! Toen zag ik op eens dat
er op de left ramp ook nog een connector
zat, waarvoor ik ook onder het speelveld
geen aansluiting kon vinden.
Oh nee! Weer terug bij af!

Toen besloten we maar om alles ge-
woon maar in elkaar te zetten, en als er
iets niet zou werken, moest dit wel zijn
waar die connector van was. Helaas
zag ik toen ineens dat er ook op de
wireform nog een connector zat, waar
onder het speelveld geen aansluiting voor
was, weer een zorg erbij. Maar, wacht
eens even, misschien passen die twee
connectors van de ramp en de wireform
wel in elkaar, en ja hoor! Alleen, nu
hadden we er nog steeds één waar geen
plekje voor was, terwijl het hele speel-

veld in elkaar zat.

Rond een uur of drie in de nacht zat bijna
alles wat aan de onderkant zat of daar
moest worden vastgemaakt wel weer
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no specific time sectioned for
competitors only. This aspect
was unfortunate, as not to
provide a ‘feel’ for some of the
games and how the were playing
–especially in a knock-out
competition where each game
is critical.

Apart from the main
championship and the women’s
competition, the ‘support acts’
were in full swing: the Under
16’s, PC-Pinball and ZEN
Pinball Championships, the
advertising of various
merchandise for sale: plastics,
manuals, T-shirts, caps, posters,
books and of course pinball ma-
chines (for quite a bit less than
what one can pay for the equi-
valent machines in Australia,
we might add!). This was not to
mention Marco having to
balance his bid for the
championship with Guus Arens
dragging him away for his
‘work’commitments, of auto-
graphing his book upon request
from his ‘fans’. He even had an
impromptu interview with Sarah
and Adrian Lodge (Happy
Honeymoon guys!) from Eng-
land, representing the Pinball
Owners Assoc (POA).

This was a very unaccustomed
experience, but one that provided positive
feedback and an appreciation for the
effort of producing this book for a niche
market. Rest assured, that Marco
wouldn’t be resting on his laurels of
being a 2-day-celeb, as he was about to
help present the prizes to the deserved
winner following the final.

THE FINAL

The audience was hushed as the overture
came forth from the machines, strong
and clear for the first time. Without
competition from the din of other machi-
nes or players, that made one’s ear ring
in the silence of the night. The music we
thought, couldn’t have been more
appropriate or stirring for this occasion.
The tune was firmly imprinted in our
memories as the start was protracted in
order to adjust the screen lighting bet-
ween the two machines, before the

The TV-crews were there, the
spectators and ‘The Defeated Ones’
gathered, the lights were adjusted, the
floor was cleared of excess games bar
2 Revenge from Mars, standing apart-
solitary and quiet. The anticipation of the
final battle was heightening, as the
finalists prepared themselves each in
their own way. And, with the rules
explained, the machines were switched
on.
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Hallo iedereen!
Eerst mijzelf even voorstellen:
Mijn naam is Martin van den Berg,
19 jaar oud, wonend in Uden, Noord-
Brabant.

Ik had mezelf voor
mijn 19e verjaardag
voor fl1000,- een
Twilight Zone ge-
geven, omdat ik al
een hele tijd (19 jaar
ofzo) een flipper
wilde hebben en
deze kast mijn fa-
voriet was, omdat
dit een van de wei-
nige kasten (okee,
de enige) was waar
ik ooit in de high-
scores had ge-
staan. Tegenwoor-
dig komt mijn MAR
wel een aantal ke-
ren vaker voor!!!

Ik ben lid gewor-
den van de NFV, toen ik na de aanschaf
van de TZ op internet had gezocht naar
info over de kast, en via een aantal links
op de site van de flippervereniging was
gekomen, en ik hoefde niet lang na te
denken om lid te worden. Sommigen
hebben mij voor het eerst gezien op de
ASPP, mijn eerste evenement, waar ik
samen met Roy Wils, inmiddels een
goede kameraad van mij, met het zennen
eerste was geworden.

Hier volgt een beschrijving van vanaf de
dag dat ik mijn nieuwste kast, een
Roadshow ingeruild op mijn Pinball
Magic, had opgehaald.

Het was op een mooie zaterdag dat ik
naar Koos Vlamings ging, voorafge-
gaan van een mailtje dat ik mijn PM in
wilde ruilen op een andere kast, en of hij
een Roadshow speelklaar kon maken.
Toen ik bij hem aankwam en een aantal
keer op de kast had gespeeld, vroeg ik
hoeveel ik op mijn PM terug kon krijgen,
waarop ik als antwoord kreeg dat hij de
kasten zo ook wel om wilde ruilen, alle-
bei ongereviseerd uiteraard.

Time to go to work, let’s clean the thing up
Nou, daar kom ik geen nee op zeggen en
zo werd de afspraak gemaakt dat ik
donderdag 16 maart zou komen, samen
met mijn broer, die zijn busje van zijn
werk mee kon krijgen.

Na de ruil gedaan te hebben en de kast
bij mij thuis in de gang stond, toch maar
even de poten eronder schroeven en een
spelletje gespeeld, maar omdat de kast
nogal schuin stond, heb ik hier niet al te
veel van kunnen genieten.

Rond een uur of tien, toen ik moest
stoppen (ik woon gewoon in een rijtjes-
huis), had ik de poten eronderuit gehaald
en deze alvast naar boven gebracht.
Toen begon ik aan de werkelijke ver-

plaatsing van de gang
naar boven.

Eerst had ik de
connectors van het
speelveld los gehaald
in de backbox en met
een cd-writer de co-
des opgeschreven, zo-
dat ik ze makkelijk te-
rug kon vinden bij het
terug in elkaar zetten
van het geheel. Als
tweede de andere bos
kabels in de body zelf
los gehaald, het gaat
hier dus over de
connectors van de
speaker, de flipper-
knoppen, de
shakermotor enz. Toen
de backbox eraf ge-

haald, de kabels door het gat boven in de
body gehaald en de backbox naar bo-
ven. Meer kon ik nu nog niet doen.

Martin van den Berg
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women were content to commence their
battle. Then finally, they were ready and
Claudia Gerlach and Macky van Moll,
who were drawn first-up in their
respective championships, synchronized
the launch of their first balls. It was to be

a sudden death single game with 4 balls,
with the allowance of 1 extra ball only.
Usually the best of 3 games, the titles
were dependent on just 1 game due to
time constraints.

In the women’s championship,
the games went fairly quickly to
the end result and the scores
were reasonably close between
Helen Verbeek and Agnes
Altena. That was, until Helen’s
aggressive style tilted the ma-
chine on her second ball, and
unable to recover, Agnes took
the lead and hence the
championship—her third
consecutive title!

In the Open, it was Ingo Gerhardt
who had the early lead and was
closely challenged by Claudia
Gerlach. Albert Nomden (the
current World Champ) with his
distinctive open stance before
the machine, and Turgut Hefti,
each could only mount average
scores. The tussle intensified bet-
ween Claudia and Ingo, but it
was Claudia with two great ball
plays and an extra ball, that gave
her the winning advantage. This
was despite her lack of
comprehension regarding the
commencement of one of the
multiballs modes, which saw her
walk away from the machine
possibly thinking it had
malfunctioned, when the ball had
been ’trapped’ by the game itself
to be released after a pause.
Luckily for her, the camaraderie
between the German players and
her opponent Ingo was evident
in the way the urged her back to

the machines to continue play!

I had the opportunity to ask Claudia in
between balls, whether she always
played so well? She confessed that she’d
2 dreadful games in the early rounds on
Revenge from Mars, and thought that
she would inevitably be defeated in the
final.

For Albert Nomden as World Champ,
the burden of expectation weighed heavily
upon his shoulders, and was evident in
his body language with the conclusion of
each ball. As the title slipped away, his
shoulders bowed more and more. It
could only serve to remind he and others,
that even world champs have bad days.
However, I think it was a disappointment
for all-the players, spectators and

Lees verder op pagina 41...
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Scared Stiff: Art-is-tic R.I.P.
Tijdens de productie van Scared Stiff zijn
er nogal wat ideetjes geweest die het niet
zijn gelukt de definitieve kast te halen.

Het gaat dan bv. om schetsen die achteraf
toch niet aan de hoge eisen van de artiest
voldeden of plastics die het nèt niet
helemaal waren.

C
PIN-ABC

CBW Cue Ball Wizard
CC Cactus Canyon
CFTBL Creature From The

Black Lagoon (in 3-D)
CJ Cactus Jacks
CLK Clock
CMOS Complimentary Metal

Oxide Semiconductor
CP Champion Pub
CP Checkpoint (DE)
CPU Central Processing Unit
CS Checksum
CV Cirqus Voltaire

Met dank aan: Keith Johnson, Kevin Martin, Scott
Piehler en ‘Webko’.

Http://www.bull.usyd.edu.au/pinball/

40

Gevonden: STAR-TREK cap
Op het DPO in Numansdorp vonden we bij het

opruimen nog een mooie StarTrek pet (cap).
Voor de eigenaar ongetwijfeld van grote emotionele

waarde gezien de tekst.
De eigenaar kan zich even melden bij Guus Arens 043-
6010188. We sturen dan het relikwie snel naar je op.
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Op en rond een evenement als het
Dutch Pinball Open gebeuren altijd
bijzondere zaken die de trouwe be-
zoeker meestal ontgaan. Veel leuke
momenten en contacten maar ook
minder aardige zaken die moeten
worden opgelost.

Uit de grote bak met praktijkvoorbeelden
enkele bijzondere:

1.De Belgische kampioen, Peter v.d
Bergh, kwam zondagmiddag rond een
uur of drie aan in Numansdorp met de
melding dat hij gereed was voor de
finale. Met veel moeite hebben we
hem, maar met name zijn vriendin,
kunnen overtuigen dat de begintijd
toch echt in de ochtend lag. Jammer,
Peter blijft een bijzonder kleurrijk
persoon (lange regenjas met alle
sponsornamen!) die ook nog heel goed
kan flipperen. Volgend jaar beter.

Achter de schermen van het DPO

2.De vier Deense deelnemers kwa-
men met hun privé vliegtuig (!)
zaterdagochtend aan in Rotterdam.
We hebben ze eerder leren kennen

op het Europese Flipper Kampioen-
schap in Valkenburg. Ook ditmaal
presteerden ze boven gemiddeld met
twee plaatsen bij de eerste tien. Jam-
mer dat die Scandinaviërs zo slecht
tegen drank kunnen en van hun hotel-
kamer een zooitje hebben gemaakt.
Gezien de hoogte van de schoon-
maak rekening begrijp ik nu waarom
Peter van Os en dochter Freya zo
slecht hebben geslapen, in de kamer
naast de Denen.

3.De vriendelijke mensen van de
catering in de Torenstee, mevr.
Rijpkema en collega’s hadden het
zaterdag zo druk met het vullen van
droge kelen en lege magen dat zater-
dagavond de voorraad al bijna op
was. Dankzij een snelle actie op
zondagochtend kon de ijskast en diep-
vries weer bijgevuld worden.

4.Anja van Stiphout (Maastricht) kon
op het laatste moment dochter Sarah
(zie foto elders in deze Spinner) aan
vader Arthur toevertrouwen. Maar
hoe kom je op tijd voor de dames-

finale als je met de eerste trein uit
Maastricht vertrekt? De oplossing
lag erg voor de hand. Met hulp van
Agnes Altena werd zaterdagavond
een vriendelijke buurtbewoner in
Numansdorp bereid gevonden om
Anja om kwart voor tien van de trein
in Rotterdam te halen. Echter, in de
drukte zijn we vergeten te melden dat
het de trein van zondagochtend was.
Zaterdagavond was Anja natuurlijk
nog niet te zien op Rotterdam-Cen-
traal.

5.Na het sjouwen van veel flipper-
kasten op vrijdag 5 mei was ons aller
Ad Jonker wel even toe aan zijn
nachtrust en reed ‘s avonds laat naar
het hotel in Oud Beijerland. Waar nu
geen rekening mee hadden gehouden
waren de uitgebreide festiviteiten die
midden op het marktplein en vlak
voor het hotel plaatsvonden ter gele-
genheid van het bevrijdingsfeest. Het
was al vroeg in de ochtend alvorens
Ad Jonker kon beginnen met zijn
spreekwoordelijke “imitatie van een
dood vogeltje”.

GA

organisers- that the final was dependent
on just one game, and that the luck factor
could not be modified over the best of 3.
Perhaps there may have been a very
different outcome had there been this
scenario, or perhaps not.

Guus Arens and the Dutch Pinball
Association. As far as pinball goes, it
was such a joy to see so many pinball
machines and people playing them- a
scene so alien in Australia these days.
The degree of skill exhibited by the top
players, was something to behold and
indeed humbling in some instances- giving
us and others something to aspire to! It

cannot go without saying that it too, was
very gratifying to see such excellent
female competitors standing equally with
the men, in such a male dominated arena.

For us, the DPO culminated in two
fabulous weeks in Holland, courtesy of

Lees verder op pagina 43...
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v.d Peppel versus Rossignoli

Dameswedstrijd

1 Agnes Altena
2 Helen Verbeek
3 Macky van Moll
4 Sylvia Koijen
5 Vanessa Rossignoli
6 Claudia Gerlach (D)
7 Hilde de Jong
8 Denise Klomp
9 Hetty Bijsterveld
10 Meinsje Maat
11 Chantal Mertens
12 Penny Broman
13 Mila Groot
14 Anja van der Zee
15 Sarah Lodge (GB)
16 Karin Kolbe (D)
17 Jolanda van der Klaauw
18 Simone Boersma

UITSLAGEN DPO 2000
Hoofdwedstrijd

1 Claudia Gerlach (D)
2 Ingo Gerhardt (D)
3 Turgut Hefti
4 Albert Nomden
5/6 Ed van Eersel

Josef Kapek (D)

7/8 Artur ART Grabowski (DK)
Paul Jongma

9/12 Mark van Duinen
Rody Neijsen
Lars LAJ Jenssen (DK)
Peter Hutjes

13/16Een deen
Norbert Broman
Menno van Zaanen
Wilbert Der Kinderen

17/24Agnes Altena
Marcel van Zouwen
Bas Vis
Eugene Coolen
Joep Mertens
Joris Dekker
Henk Brakels
Simon Holman (GB)

25/32Marco Rossignoli (AUS)
Eduard Kort
Robert Beckmans
Jean-Paul de Win
Roderik Verkerk
Matthijs Hoetjes
Ralph Beckers
Pieter Berends

33/48Hans Bijsterveld
Andy de Ruiter
Dirk Klaver
Jos Dijkhuizen
Remco Broman
Eko Elens
Thomas Vonk
Martin v/d Berg
Jeroen Peeren
Rembrand Badenhop
Jim Jansen
Frank Wolthers
Maurice Schouten
Marcel Vissers
Bart de Molder
Jurrissen

49/64Joska Keunekamp
Arthur de Jong
Penny Broman
Ries Noteboom
Martijn van Amsterdam
Ruud Willersen
Helen Verbeek
Hans de Vos
J. Ruigendijk
Michael Münch
Thijs Borgman
Henk Fauser
Nog een Deen
Paul Duursma
Hilde de Jong
Chantal Mertens
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We also got to see some of the hard
work and organisation required to stage
such an event and thanks is not enough
for those dedicated enthusiasts such as
Guus Arens, Ad Jonker, Martijn van
Aken, Jurgen vd Peppel, Jean-Luc
Truyens and many others, to have
contributed so much of their time and
energy into making it happen. We owe
much thanks to may people whom it was
our pleasure to meet for accommodating
us in various ways on behalf of the DPO:
Arthur and Hilde de Jong (and their cats
Flodder and Boris) and Joep and Chantal
Mertens.

Our utmost thanks and appreciation must
be reserved and extended to Guus and
family including dog Robin, for his
initiative of inviting us to attend the DPO
to promote The Complete Pinball Book.
Affectionately dubbed by us ‘The
Arranger’, Guus was an endless source
of ideas, information and alternative
options, as he and his family so generously
opened their home and their lives for us.
Their hospitality was unrivalled, as many
within the DPA can attest.

Met het warme weer in het vooruit-
zicht vertrokken we zaterdag 6 mei
j.l. vanuit Arnhem, richting
Numansdorp! Samen met 2 deelne-
mers, te weten Thijs Borgman en Peter
Hutjes die voor het DPO en het NK
PC-Pinball hebben laten inschrijven,
reden we bepakt en bezakt met 4 PC’s
en diverse geluidsapparatuur rond
10.30 uur richting Rotterdam!

We waren elkaar reeds
kwijtgeraakt in
Arnhem, Theo moest
zijn BMW nog van
brandstof voorzien en
onder- getekende reed
nog eventjes naar
huis… en op naar de
snelweg! Tegen 11.45
uur kwamen we de
zwarte BMW op de
A15 tegen, dus toch
samen met z’n viertjes
kwamen we
Numansdorp binnen,
de Torenstee was toch
wel makkelijk te vin-
den. We zagen met-
een bekende gezichten
op de parkeerplaatsen,
ook Guus was meteen
in mijn gezichtsveld,
waarschijnlijk al de prijzen en medailles
aan het uitladen! We werden meteen
door hem opgevangen en via een be-
kende NFV-lid naar onze ruimte verwe-
zen, een perfecte ruimte voor een PC-
Pinball Competitie!

Verslag  NK PC-Pinball 2000
Sam Lapian

Alhoewel ik van Guus een lijst met 24
deelnemers/sters had ontvangen via e-
mail, had ik toch rekening gehouden met
een rustige verloop, omdat ruim de helft
ook aan het DPO meededen!
Voordat Theo en ik de PC’s installeer-
den, bekeken we eerst de zaal die vol
zaten met hele mooie flipperkasten, zo-
als RFM, MM, Starwars E1, Circus
Voltaire, Scared Stiff, Indiana Jones,
Johnny Mnemonic, en nog véél meer!

16 jaar ) en de PC- Pinball Expert
(jongens en heren vanaf 16 jaar)!

Omstreeks 13.30 uur waren we gereed
met het testen van de games “The Web”,
“Timeshock” en “The Lost Continent”,
nog even de tafel van de Telcommissie
voorzien van inschrijvings- kaarten, Lap-
top en een PC voor de eindresultaten en
we waren just ready voor het NK PC-

Pinball. Rond 15.30 uur
kwamen diverse men-
sen even binnen, vaak
alleen om te kijken en
later om wat games te
spelen, opvallend ge-
noeg had “Time-
shock!” de grootste
aantrekkings- kracht
om te spelen, want hier
was het toetsenbord
vervangen door de
“Virtual Pinball”-kast
van Philips, een kast
die Guus mij in Ant-
werpen had gegeven
om het eens uit te pro-
beren op de PC… je
had toch een beetje het
gevoel dat er iets van
een flipperkast-effect
in zat!

 De PC’s en geluidsapparatuur waren
snel geïn- stalleerd, nog even slingers en
ballonnen opgehangen want onze locatie
moest toch een beetje vrolijk uitzien,
verder hingen we flapovers met
deelnemerslijst onder verdeeld in PC
Kids (jongens en meisjes t/m 15 jaar),
Lady Pentium (meisjes en dames vanaf

Tussendoor had ik zelf veel flipperkasten
gespeeld, met name Starwars Episode 1
en Revenge from Mars (RFM), wat zijn
dat toch mooie flipperkasten… iets om
voor Vaderdag te vragen, dacht ik! Die
avond hadden wij nog echt niet veel
deelnemers/sters op bezoek die op de

Having now got the ‘taste’ for pinball
championships, we could very well be
back next year all going well for us back
in Australia, and the state of pinball
interest here in Europe. But until that
time, we should all continue to live by the
statement that is known so well by the
Dutch Pinball Association:

NO BALLS, NO GLORY!
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“Enigzins beschadigd. De kast ziet er
uit alsof iemand 'm niet in de lift kreeg
en 'm toen maar de trap heeft
afgegooid. (Onderaan de trap stond
helaas een emmer verf). Op kopruit
zitten hier en daar helaas wat verf-
resten, met enige moeite lukt het wel
om er weer blank glas van te maken.

Het mekaniek doet het prima, alleen
toen ik de kast de laatste keer aanzette
moest het NUON de hoogspannings-
lijn naar Arnhem een beetje repare-
ren, maar gelukkig was het een hardst-
ikke gezellige avond met dat kaars-
licht.

Om te flipperen moet je aan de stukjes
ijzerdraad trekken die uit de gaten in de
zijkant hangen, het grote voordeel hiervan
is natuurlijk dat het ontzettend energie- en
dus millieuvriendelijk is, bovendien kon-
den we bij dat kaarslicht toch nog lekker
doorspelen.

Verder zitten er een paar stukken hoekijzer
bij die evt als poten zouden kunnen dienen,
ware het niet dat er een schroefdraad meer
is om de niet meer aanwezige bouten in vast
te draaien.

Het prachtige speelveld is op een paar kleine
vieze plekjes na heel erg mooi, ik heb 'm pas
nog opgeschuurd met staalwol en hij blinkt
bijna net zo mooi als de nieuwe laminaatvloer
in mijn huiskamer.

Jammer dat er ook hier weer wat verfresten
op zitten maar ik denk dat na
een paar potjes spelen het wel weer mooi
blank hout zal zijn.

 UNIEKE PRIJS.
2 (twee) kratjes Hertog Jan !!
Zelf afhalen (Arnhem)

PS. Dit is GEEN grap maar serieus (de prijs
dus). Een echte doorzetter kan dit ding trou-
wens nog wel restaureren.”

Gevonden in een nieuwsgroep a la ‘markt.nl’.

44

André Jansen Flipperkasten is vanaf heden:

 Fun 4 You Amusement
KAPELWEG 42 Tel/Fax: 033 – 463 22 13
3818 BR AMERSFOORT Mobiel: 06 22– 48 58 44

06 26– 92 69 70

Altijd 100% gereviseerde flipperkasten
Steeds wisselende voorraad

Uitsluitend volgens afspraak
Vrijblijvend advies

Goede service

Showroom bezoeken?
Bel 033 - 463 22 13 of e-mail: ajansen@hacom.nl voor een afspraak!

Binnenkort onze nieuwe websites:
www.pinball.nl

www.fun4you.nl
Bezoek ook onze uitgebreide homepage:

www.hacom.nl/~ajansen/

PC wilden gaan oefenen, dus ik zei
tegen Theo dat we maar tussendoor
gewoon een flipperkast moesten ne-
men, zodat we toch een beetje bezig
waren! We zagen Peter en Thijs nau-
welijks want die waren natuurlijk flink
aan het oefenen voor de kwalificaties
van het DPO en zowaar ze zaten bij de
beste 32, dat betekende wederom de
volgende dag naar Numansdorp!

Het voordeel van onze ruimte was wel
dat je rustig en relax kon flipperen op de
PC’s, dat hadden inderdaad de dames
Den Oude ervaren, deze twee dames
hadden goed geoefend die avond! Na
tien uur ’s avonds was het erg rustig in
onze PC-ruimte, Theo ging rond 22.00
uur naar Rotterdam waar hij bij beken-
den logeerde en ik keek naar de wed-
strijden van Peter en Thijs, ze deden het
beiden goed die avond!

Rond 23.50 uur gingen we toch maar
naar huis, want aan de gezichten van
Thijs en Peter te zien was het zeker wel
ècht bedtijd… terug naar Arnhem! Zo,
om 02.00 uur eindelijk in bed, ik was
toch wel een beetje vermoeid want ’s
morgens weer om 05.00 uur op… weer
richting Numansdorp!

Om 23.00 uur heb ik de PC’s en appa-
ratuur uitge- zet en de ruimte afgesloten,
want ik wilde zelf ook eens goed flip-
peren en op een van die kasten mijn

initialen “SAM” zetten… het was ge-
lukt, op de flipperkast met de Play Offs
Basketball, zo… mijn zaterdagavond kon
niet meer stuk!

Zondagmorgen… 06.45 uur Peter op-
gehaald, zo te zien had hij ook maar een
paar uurtjes geslapen… precies flipper-
oogjes!!! Samen met de Telcommissie-
leden, Jeane en Astrid uit Arnhem en
diverse deelnemers togen wij richting
Numansdorp! Om 9.30 uur kwamen
we in de Torenstee aan, de zalen waren
nog onbemand dus konden we eerst
koffie nemen, en de leden van de Tel-
commissie onze ruimte laten zien, ze
vonden het erg leuk opgezet en ver-
sierd! Rond 10.30 uur kwamen de deel-
nemers en bezoekers het gebouw bin-
nen, ze waren klaar voor de grote wed-
strijd van het DPO en het NK PC-
Pinball! Om precies 10.45 uur zijn we
met de wedstrijden begonnen, na eerst

Een FIRE (zonder ‘!’) en een Pine Bot (met ‘e’).
Dat zijn bijzondere kasten.

Die zijn wel 5000 gulden waard!!
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Flipperkasten in de Media
Various Artists

Zo’n evenement als het DPO levert
VEEL flipperkasten in de Media op!!
Luc de Borger, Roland Rozenveld,
Marcel Vissers, Maurice Pasman en
vele anderen stuurden gretig stuk-
jes in. Niet alleen hier in deze ru-
briek, maar verspreid door de hele
spinner kan je artikelen vinden over
het heerlijke spelletje flipperen.

In het blad NEXT (van Elsevier)
van deze maand stond een aardige

spreuk van ene Bill Gates:

"Management is net een flipper-
kast. Als je wint, mag je als

beloning nog een keer."

In de reclame voor de telefoon-
gids waar twee studenten het

telefoonnummer van de pizzeria
onder de bank zoeken, staat op de
achtergrond een ‘Space Station’

flipperkast.
MvA

Op 16 mei jl. was Ivo Niehe bij
Rob de Nijs thuis in zijn villa in

Bos en Duin op de Veluwe,
alwaar hij een Dracula heeft

staan!
Miiiiissssssst!!

 AvdE

Newsflash: (van internet)
Pat Lawlor Design, (815-943-7075).

Pat along with former MS colleagues
including John Rutsch and Louis

Koziarz hope to introduce a new street
piece for testing this fall. This first

game will not be a pinball. Question:
How can we get Pat Lawlor Design to

produce a pinball game?

45

de Telcommissie te bedanken voor hun
aanwezig- heid, gingen eerst de PC Kids
achter de computers.

De wedstrijden liepen verder vlekke-
loos, er werden diverse initialen op de
highscores genoteerd, met name op “The
Web” en “Time- shock!”… vooral
“NAT” en “HBR” kwamen
daar veel voor! De mees-
ten vonden de 3D-Ul-
tra van “The Lost
Continent” leuk
om te spelen, ook
al snapten ze er
niets van, maar de
special- effects
waren gewoon su-
bliem en het geluid
overweldigend… de
scores waren bedui-
dend minder (niet be-
langrijk dus!).

Rond 15.00 uur wisten
wij al wie de Beste 3
van alle klasses waren, maar de grote
aandacht ging natuurlijk naar de wed-
strijden bij het DPO, die waren een
beetje qua tijd uitgelopen i.v.m. de Alge-
mene Ledenvergadering! De grote fi-
nale werd rond 16.30 uur gespeeld door
Nathalie Lapian (PC Kids), Raghild
Jacobs (Lady Pentium) en Henk Brak-
els (PC-Pinball Expert).

Er werd fanatiek gespeeld op “The
Web”, eerst door beide dames en na tien
minuten was Raghild uitgespeeld, terwijl
Nathalie nog 5 minuten nodig had om het
spel af te maken, ze had bijna het dub-
bele punten-aantal van Raghild, te we-

ten 480.500.000 pun-
ten! Henk zag

het met lede ogen aan, nu was hij
aan de beurt met zijn toch altijd
rustige houding, hij begon met-
een voortvarend door constant
Multiball te halen en Jackpot tot
Super Jackpot… ongelooflijk(!),
dachten Nathalie, Raghild en
Wedstrijdleiding, wat een score
en dat nog steeds met de eerste
bal, na tien minuten had Henk de
2 miljard gehaald en met zijn
koele houding zijn vorige score
geëvenaard… en dat nog met
zijn 1e bal!

Helaas moest de Wedstrijd-
leiding zijn spel afbreken, omdat
de prijsuitreiking om 17.00 uur
moest beginnen in de grote zaal,
ondanks dat kreeg Henk veel
lofs en applaus van het aanwe-
zige publiek… zijn middag kon
natuurlijk niet stuk, na zo’n uiter-
ste PC-Pinball machtsver- toon,
een terechte Allround-Winner!

De prijsuitreiking verliep met een vleugje
humor en ondanks de geringe deelname,
toch een goede inzet van alle deelne-
mers die de allereerste Nederlandse
PC-Pinball Competitie een kleurvolle
élan hadden gegeven naast de DPO-
wedstrijden!

Hoewel het een vermoeiende weekend
was geweest, vonden de mees-

ten afgelopen zondag reuze
gezellig en heel erg

leuk, en dat was
natuurlijk ook de

allergrootste
opzet van zo’n
e v e n e -
ment… “No
Balls, No

Glory”.
Guus, nog be-

dankt voor jouw
medewerking in

mijn wedstrijdopzet,
enne… doe jij volgend

jaar dan ook mee met het NK
PC-Pinball 2001???

UITSLAGEN NK PC-PINBALL 2000

PC Kids
1. Nathalie Lapian 958 pnt.
2. Giorgio Lapian 548 pnt

Lady Pentium
1. S. de Oude 887 pnt.
2. M. de Oude 861 pnt.
3. Raghild Jacobs 382 pnt.
4. Sara Lapian 254 pnt.
5. Macky v/d Moll   81 pnt.

PC-Pinball Expert
1. Henk Brakels 4991 pnt.
2. Marcel v/d Zouwen 2098 pnt.
3. Roderick Verkerk 1880 pnt.
4. Thijs Borgman 1602 pnt.
5. Hans Bijsterveld   743 pnt.
6. Peter Hutjes   713 pnt.

Winner “PC-Pinball All Category”
Henk Brakels (on “The Web” )

PC-Pinball 2000 “Poedelprijs”
Macky v.d. Moll

D
PIN-ABC

D&D Dungeons & Dragons
DCS Digital Compression

System (Wms sound
system)

DD Devil’s Dare
DD Dr. Dude
DE Data East

(manufacturer)
DFAQ DynaFAQ (see FAQ)
DH Dirty Harry
DM Demolition Man
DMD Dot Matrix Display
DMM Digital Multi-Meter
DOHO “-sorry, figure it out

yourself-”
DS Death Save
DT Drop Target
DVM Digital Volt-Meter
DW Dr. Who

Met dank aan: Keith Johnson, Kevin Martin,
Scott Piehler en ‘Webko’.

Http://www.bull.usyd.edu.au/pinball/
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Aanstormend flippertalent
De jongedame op de foto is Sarah van der Zee, dochter van
Anja van Stiphout en Arthur vd Zee uit Maastricht. Ze is
nauwelijks twee jaar oud maar heeft alles in zich om een
toekomstig flipperkampioen te worden (2020 ?).

Haar ouders behoren tot de beste flipperaars van Nederland
en ze heeft 'pre-nataal' al meegedaan aan het World Pinball
Championship in Las Vegas. Haar ouders pakken het profes-
sioneel aan. Elke avond voor het slapen gaan even een
kwartietje trainen (zie foto).

Veelvuldig Nederlandse Kampioen AGNES ALTENA krijgt
concurrentie!!

GA

Vissers Automaten (Nuth)
Carl Jacobs (Schilde, België)

Michael Munch Automaten (Duitsland)
Ingo Gerhardt (Duitsland)

Dirk Tiedt (Duitsland)
Janshen & Hahnraths (Kerkrade)

Andre Janssen - Fun 4 YOU  (Amersfoort)
R. Badendorp (Apeldoorn)

Frank Ernest (Oss)
RobWillemsen (Tiel)

Ronald Knor (Leiden)
Jurgen vd Peppel (Cuyk)
Peter van Os (Lithoyen)

Hofleveranciers Flipperkasten en Onderdelen
Rob Buisman (Ede)

Bert van Ingen (Lienden)
Bart te Molder (Rijswijk)

Roland Rozenveld (Numansdorp)
Maurice Schouten (Westmaas)

Aad van Dijk (Delft)
Guus Arens (Valkenburg)

WIZARD -de Flipperkast specialist
(Bunschoten)

Klaas Boomsma -Speelautomaten archief
(Leeuwarden)

...en vele, vele anderen die het Dutch Pinball Open-
2000 tot een groot suces hebben gemaakt.
Namens flipperend Nederland... bedankt!!

Peter en Freya van Os (Lithoyen)
Kees & Marlou Kalis (Roden)

Jan Dijkstra (Groningen)
Marco & Vanessa Rossignoli (Australie)

Ewout Boogaard (Maastricht)
Hans en Hetty Bijsterveld (Geldrop)
Maurice Pasman (Capelle a/d IJssel)

en de vaste ploeg flipperaars en personeel
van de Torenstee in Numansdorp

DPO-helpers

Technische dienst
Joep Mertens (Landgraaf)

Wil Angenent (Delft)
Arthur de Jong (Groningen)

DPO-Goeroe
Guus Arens

Het DPO 2000 werd mede mogelijk gemaakt door...

Wedstrijdleiding
Ad Jonker

Wedstrijdlijding
Martijn van Aken

NFV Floormanagers
Jurgen van de Peppel

Jean-Luc Truijens
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NFV Technische Commissie
Flipperkast defect??
Hoe sluit je een nieuwe spoel aan??
Hoe check ik of de opto’s goed zijn??

Technische vragen die leden van de
NFV kunnen stellen aan de Technische
Commissie.

De Technische Commissie wil NFV-
leden helpen die zelf het initiatief hebben
genomen om iets aan hun kast te gaan
doen, maar met een technisch probleem
zitten waardoor ze niet verder kunnen.

len je een stap op weg helpen zodat je
zelf weer verder kan. Bel s.v.p. alleen
op de aangegeven dagen en tijden.
Schrijven en e-mailen kan natuurlijk al-
tijd.

Of mensen die wel willen maar mis-
schien niet weten waar ze moeten be-
ginnen: de T.C. biedt hulp. Vragen kun-
nen zowel schriftelijk als telefonisch
gesteld worden. Verwacht geen kant en
klare oplossingen, Eric en Gert-Jan zul-

Vanwege de onregelmatige werktijden
van Eric kan het zijn de zijn voicemail
aanstaat. Als je dat inspreekt, word je
uiterlijk de volgende dag door hem te-
ruggebeld.

Maandag & Vrijdagavond Dinsdag & Donderdagavond
(19:00-21:30) (19:00-21:30)

Gert-Jan de Haan Eric Bartels
W. de Geestraat 44 Lekstraat 51
8921 AM Leeuwarden 1946 RZ Beverwijk

Telefoon Telefoon
06-27 456 890     of 06 -27270713
058-2661514 (Eric geeft dan aan waar je
Let op! Nieuwe nummers! hem op  dat moment op een
Oude nummer is niet meer geldig! gewone telefoon kan bereiken)

E-mail E-mail
gert-jan@fris.nl comrep@hotmail.com

Nieuwe NFV-Homepage
Zoals velen waarschijnlijk gemerkt heb-
ben is sinds 1 mei de vernieuwde NFV-
homepage online gegaan.

Het adres is alsvanouds:

http://www.pinball.demon.nl/

De oplettende lezer zal opmerken dat
er iets is veranderd aan het adres: het is
nl. iets korter en daardoor makkelijker
te onthouden geworden.

De homepage heeft een flinke ‘restyling’
ondergaan en is ontdaan van oude en
verlopen informatie. Hierdoor kan het
natuurlijk weer veel nieuwe input ge-
bruiken.

Surf dus eens langs en laat weten wat je
er van vindt, of wat je er niet van vindt!!

Als openingsknaller is er een leuke
Quiz te maken met mooie prijzen
(hoofdprijs ‘The Complete Pinball
Book’ t.w.v. fl. 145,-!!).

De sluitingsdatum is eind juni, dus surf
snel naar de site en doe mee!

Martijn van Aken

Veel complimenten voor Tom
v/d Mast die de site heeft

ontworpen en onderhoudt!!
Huidig NFV-HP team: Tom v/d Mast,
Jean-Luc Truijens, Menno van Zaanen

en Steph de Graaf.
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Uit de oude doos.... Amerikaans erfgoed
Henk de Jager

In deze reeks wil ik af en toe, onder
de naam “toppers van toen”, een
elektromechanische flipperkast be-
schrijven waaraan ik zelf (na zo’n 29
jaar flipperexploitant te zijn) goede
herinneringen heb.

De Bally “Firecracker” uit 1971 is zo’n
machine. Voor de exploitanten was
“Firecracker” een goede “money-
maker”. De machine zag er dan ook
heel aantrekkelijk uit: schreeuwend
paarse kleuren in een overwegend geel
meubel. Op de kopruit een vrolijke
Mexicaan die iedereen de stuipen op
het lijf jaagt met zijn vuurwerk.
(Firecracker betekent ook “rotje” of
“voetzoeker”).Tekenaar Christian
Marche voerde het speelveld uit in
dezelfde kleuren als het kopruit en vulde
het met vele explosies.

Wie denkt dat geluidseffecten iets zijn
van het elektronische tijdperk heeft het
mis. “Firecracker” beschikt over een
geheel EM werkend zevenklapper-
mechaniek. Komt de bal in een van de
drie “Firecracker-hole’s” dan ontstaat
een geknetter van jewelste, terwijl de
gele lichtjes in de exploderende bom-
metjes rondgaan.

Aflevering 4: Toppers van Toen - Bally “Firecracker”
Voor de technisch
geïnteresseerden: op de bodem
van de kast reset een stepping unit.
In plaats van sleepcontacten is hier-
aan een kunststof arm gemonteerd
die met flinke snelheid onder een
aangebouwde spinner tikt. Het
tollen van deze spinner laat een
contact openen en sluiten waar-
door een andere stepping unit in
beweging wordt gezet. Deze unit is
strak op de bodemplaat van de
kast geschroefd waardoor de ma-
chine zelf als klankkast gaat wer-
ken.

Een werkelijk (primitief) elektro-
nisch circuit van een diode, weer-
stand en elco vertraagt een relais
en detecteert zo het einde van het
geratel: is ca. 1,5 sec. geen stap
meer gemaakt door de stepper dan
wordt de waarde aangeteld waarop de
cracker is blijven staan: 1000, 2000,
3000 of 5000 punten met 1, 2, 3 of 5
bonusstappen, of de bonuswaarde.Die
bonus werkt anders dan die we nu
kennen: slechts via de cracker te sco-
ren, niet bij het einde van de bal. Toch
begint deze bonus iedere nieuwe bal
weer bij 1000.

Verder twee targets die “random”
worden verlicht: één voor extra bal
en één die het poortje in het midden
van de rechtse zijkant opent. Ook
wordt de linkse uitloopbaan zo nu
en dan verlicht. De kicker is dan
actief: de bal wordt dan weer terug-
geschoten in het speelveld.

Wie denkt dat de constructie met de
spinner nieuw was, vergist zich. Gottlieb
gebruikte dat foefje al drie jaar eerder
in “Spin Wheel”, alleen zonder het
cracker-effect.

Nog een tip uit vroeger tijden: werd de
cracker wat sloom, dus duurde het
knetteren niet meer zo lang, dan lijmden
wij een nieuwe punt (gezaagd uit
perspex) tegen de arm van de unit met
de spinner. Zo werd de afgesleten top
weer wat hoger en was het ge-cracker
weer als vanouds. Bezitters van
Firecracker, doe hier Uw voordeel mee!

 Tot slot: zo’n 2800 “Firecrackers”
werden gebouwd waarvan helaas een
groot aantal Duitstalig. Beslist een heel
leuke flipper om te bespelen! Eventuele
reacties graag via de redactie van de
“Spinner”.

De “Firecracker” is bovendien
voorzien van een echte post, die
door het raken van rollover buttons
op en neer kan worden bewogen.
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The Pinball  Parts CD-Rom
In samenwerking met Koos Vlamings
(zie artikel op pagina 28) kunnen we je
deze unieke CD-Rom aanbieden.

Wat vind je op deze CD-Rom ?

-Foto’s... veel foto’s

-Foto’s voor het stap voor stap de-
en monteren van je flipperkast. Alle
foto’s hebben een formaat van
minimaal 640 x 480 en zijn van het
JPG formaat.

-Beschrijving.
De totale beschrijving voor het
renoveren van de flipperkast in het
algemeen.

-Software,
Een shareware versie van het bekende grafische programma Thumbs-Plus,
eenvoudig te installeren en makkelijk om te bladeren in je foto-bestanden.

-Welke flipperkasten?
Op de CD-Rom is een volledig foto-overzicht te vinden van de volgende flipper-
kasten. De Getaway heeft een laag aantal foto’s dit is nog uit de beginfase, hier
staat echter wel alles op echter veel minder gedetailleerd.

Bestellen.
Je kan deze CD-Rom bestellen bij het secretariaat.
De prijs bedraagt Fl 45,00 (bedrag is inclusief verzendkosten.)

Is het je opgevallen dat op het DPO in Numansdorp
minstens drie NFV-ers van het eerste uur aanwezig waren?
Kan eigenlijk ook niet want jij bent na 1992 lid geworden.

Complete Pinball Book” en een NFV T-shirt. Bedankt Ed
en we hopen je nog vaak te ontmoeten op NFV-bijeen-
komsten.

Ook oud-voorzitter Freerk AndredelaPorte was aanwezig
en genoot duidelijk van het evenement. Binnen 24 uur na de
ledenvergadering ontving ik van hem al een uitgewerkt en
goed doordacht voorstel voor het aangekondigde flipper-
kastenplan.

Guus Arens
Voorzitter

Man van het eerste uur: Ed Hut

Ed Hut heeft vorig jaar al afscheid genomen als NFV
bestuurslid. Op de ledenvergadering van dit jaar in
Numansdorp hebben we hem nog eens officieel bedankt
voor het vele werk dat hij voor de flippervereniging heeft
verricht. Als dank kreeg Ed, namens alle leden, van het
bestuur het fraaie boekwerkje van Marco Rossignoli, “The
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B
B

PIN-ABC
B Billion
BAPA Bay Area Pinball

Association
BB Bang Back
BB Bone Busters
BBB Big Bang Bar
BBBB Bugs Bunny’s Birthday

Ball
BC Bad Cats
BF Batman Forever
BFTK Battle For The Kingdom
BG Big Guns
BH Big Hurt
BH Black Hole
BK Black Knight
BK2000 Black Knight 2000
BK2K Black Knight 2000
Bly Bally (manufacturer)
BOP The Machine: Bride of

Pinbot
BR Banzai Run
BR Black Rose
BS Battle Simulation (from

ST:TNG)
BS Breakshot (Capcom)
BTTF Back To The Future
BTW By The Way
BW Barb Wire
BW Baywatch (Sega)
BW100 Blackwater 100

Met dank aan: Keith Johnson, Kevin Martin,
Scott Piehler en ‘Webko’.

Http://www.bull.usyd.edu.au/pinball/

A
A

PIN-ABC
8B Eight Ball (Bly)
8BD Eight Ball Deluxe
A13 Apollo 13
AAB Add-A-Ball
ACMAG MAGnetic ACcelerator

(from DM)
AFAIK ”As Far As I Know”
AFM Attack From Mars
AG Alvin G. & Co. (ex-

manufacturer)
AI Artificial Intelligence
AIUI As I Understand/

Understood It
AKA Also Known As
AMOA Amusement and Music

Operators Association
ASAP As Soon As Possible
ASCII American Standard

Code for Information
Interchange

ASIC Application Specific
Integrated Circuit (WPC)

Assy Assembly

Met dank aan: Keith Johnson, Kevin Martin,
Scott Piehler en ‘Webko’.

Http://www.bull.usyd.edu.au/pinball/

Tech: TotAN VUK error....
TZ, WW, FH, SDTM, BB....

Er wordt wat afgekort in flipperland. In deze en
volgende Spinners zullen enk. tp. v/d sl. wdn opg.

Flipperafk.
MvA
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Jurgen van de Peppel

Beste medeflipperlotgenoten.

Van Alphen tot Zwijndrecht, daar kan
je onze Locallisten vinden. Enthousiaste
leden die het leuk vinden om bij anderen
te gaan spelen en om die anderen bij hun
thuis te ontmoeten om te flipperen, over
het flipperen te praten, technische tips
uit te wisselen etc.

Zij gingen jou voor.
En wanneer kom jij???

Wat houdt het in?

Meerdere leden van de NFV hebben
thuis één of meerdere kasten staan. Met
het organiseren van dit evenement wil-
len we de leden die bij elkaar in de buurt
wonen bij elkaar brengen.

Hierdoor kom je én met diverse andere
enthousiaste flipperliefhebbers in con-
tact én je speelt op kasten die in perfecte
staat zijn.

Denk nu niet, ik heb slechts 1 kast dus
het is niets voor mij……. Zowel het
kennismaken met flipper- enthousias-
telingen als het kunnen spelen op een
voor iemand onbekende kast maakt het
NFV Goes Local project uniek. De hoe-
veelheid en ouderdom van kasten speelt
daarom geen rol! Belangrijker is dat de
kast in goede conditie is, lekker speelt en
vooral dat je flipperenthousiast bent.

— de NFV goes Local —
Hoe kan ik meedoen?

Geef jezelf op voor NFV Goes Local.
Dat kan door een telefoontje, briefje of
e-mail naar het secretariaat. Je ontvangt
daarop de namen van mede Locallisten
zo dicht mogelijk bij jou in de buurt.
Neem met deze mensen contact op,
vraag of ze zin hebben om bij je te komen
spelen of wellicht kan je de afspraak
maken bij hem of haar te komen spelen.

De drempel om een flipper collega te
bellen is dus erg laag. Immers: diegene
heeft aangegeven het leuk te vinden om
flipper enthousiasten te ontvangen en
om er naar toe te gaan. Dus, gewoon
DOEN!!

Op dit moment zijn er “locallisten” in de
hiernaast genoemde plaatsen.

Tot spoedig, tot Local

Jurgen van de Peppel
Secretariaat NFV

dr. Ariënsstraat 11
5431 WG Cuijk

0485-312242 (19:00-21:00 uur)
email: secretariaat@pinball.demon.nl

10 poster naar keuze Henk Fauser 201
9 poster naar keuze Claudia Gerlach 227
8 NFV backglass poster Marcel vd Zouwen 208
7 NFV backglass poster Helen Verbeek 210
6 NFV backglass poster Ed Kort 223
5 NFV backglass poster Claudia Gerlach 226
4 NFV backglass poster M.Gieling 337
3 Complete Pinball Book Frank Ernest 138
2 Complete Pinball Book Gerard Poelwijk 252

1 Medieval Madness 2 maanden thuis
Simone Boersma 282

Alphen ad Rijn Amsterdam
Arnhem Barendrecht
Bemmel Bilthoven
Capelle aan den Ijssel Cuijk
Delft Den Haag
Deventer Didam
Duiven Emmen
Franeker Giesbeek
Haarlem Hilversum
Hulsberg Leeuwarden
Leiden Lienden
Lithoyen Maasland
Nieuw-Vennep  Oosterhout
Oss Overschild
Rockanje Rotterdam
Rozendaal Schijndel
Spijkenisse Tiel
Uden Valkenburg
Voorburg Westervoort
Westmaas Winterswijk
Wognum Wolvega
Wormer Zutphen
Zwijndrecht

Uitslag Pinball-Loterij
Gehouden op het DPO van 6/7 mei

Extra prijzen

RfM folie
Marcel Nijland 219

NFV Paraplu
Helen Verbeek 211

NFV T-Shirt
Pieter Berends 296

Prijs ter beschikking gesteld door
Bert van Ingen:
Plastics Cactus Canyon

Sampurna den Oude 144
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Van het Secretariaat
Jurgen van de Peppel

Beste medeflipperlotgenoten,

Nog lichtelijk nahijgend
van de marathon die we
“DPO” noemen kunnen
we toch weer zeggen dat
er een geslaagd evene-
ment neergezet is.

Een marathon die we met
graagte afleggen maar

die ieder jaar wel steeds zwaarder wordt.

En dan heb ik het niet zozeer over de
fysieke conditie van een ieder die mee-
helpt (enkele leden van het bestuur zijn
en blijven al jaren achter in de twin-
tig….) maar over het beschikbaar en op
locatie krijgen van de kasten op zo’n
evenement.

Als je dan hoort dat er mensen zijn die èn
de donderdag, de gehele vrijdag en dan
ook nog eens maandag en dinsdag op
pad zijn om “alleen maar” kasten van A
naar B te krijgen dan denk ik maar 2
dingen:
A) dat verdient een hoop respect
B) hoe zou je dat kunnen verbeteren?

Want stel dat die mensen dat op een
gegeven moment niet of minder willen
gaan doen, hoe zorg je er dan voor dat er
toch evenementen gehouden kunnen
worden? Of wellicht evenementen in
een andere vorm?

Het moet toch mogelijk zijn om bij een
vereniging met meer dan 700 leden wat
ideeën te krijgen?

Kortom: laat van je horen als je hier
ideeën over hebt of als je mee kan en wilt
helpen tijdens een evenement. Met name
het logistieke gedeelte (en dan het ver-
voer van kasten naar een evenement en
weer retour) bezorgen de organisatoren
kopzorgen.

Een idee wat je in deze Spinner kunt zien
is om meer op regionaal gebied de men-
sen in contact te laten komen. Het is al
een “oude bekende” binnen de NFV en
het heet “NFV Goes Local.“. Dé manier
om contacten op te doen en om lekker te
kunnen flipperen. Op goed onderhouden
en technische perfect werkende kasten.
Met uitleg er bij wanneer je wat moet
doen (i.p.v. “shoot the flashing lights…).

Maar binnenkort komt natuurlijk de
vakantieperiode. We zijn benieuwd naar
je ervaringen. Dat je Spaatje rood ver-
dampt was toen jij je HighScore mocht
ingeven….

En mocht je naar Frankrijk gaan dan ken
je vast die plaatsen langs de weg waar je
“en plein air” kan vertoeven.

Let daar deze zomer eens goed op.
Wellicht dat je daar Frank Ernest “en
plain air” een Tommy in elkaar kan zien
zetten, hij heeft al geoefend…

Met zomerse flippergroet, Jurgen
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Spinnertjes zijn gratis voor leden.
Vermeld bij voorkeur ook woonplaats en vraag-/richtprijs.

Alleen niet-commerciële advertenties worden geplaatst.
 Voor commerciële of 'bulk' advertenties (>3 kasten), gelden

de vóór in het blad genoemde advertentie tarieven.

Spinnertjes

Te Koop

BALLY'S KISS 1979

en "Flipfoto"

Mooie Kiss, met iets speelveld slijtage en iets verkleurd aan de rechter-

kant, maar, een nette goedspelende flipper! opnieuw gerubberd en

gepoetst met de export SS'en op de kopruit Prijs idee DFL.1950,-

Tevens "Flipfoto" voor montage op de kop van een "oude" bally, met

polaroid camera binnenin, spiegel is defect maar is erbij, foto per e-mail.

Jack van der Wolde, tel: 0522-262965, Meppel
2 TOPPERTJES
...vereenzelvigd als één Pamela Anderson (van vóór de
borstverkleining!), heel groot op de kopruit van deze
BAYWATCH (Sega/1995) met GROOT DMD en
stereogeluid. Incl. manual, schoon en netjes onderhou-
den. Altijd binnengestaan. F 1400,-

Maurice Pasman, tel: 010-4423662 of 06-24646684,
Capelle aan den IJssel

INDIANA JONES (Williams 1993)
In zeer goede staat, prijs ƒ 1350,-

Kris Monette, Lummen (België), tel. 0032-13532519

THE SHADOW & JOHNNY MNEMONICBeide kasten 100% in orde. Zijn gebruiktals wedstrijdkasten tijdens hetDPO.Bezorgen geen probleem. Vraag-prijs 1350,- en 1700,-

Rozenveld, tel: 0186-655689, Numansdorp

SAFE CRACKER
Zustand 1,incl.Seitenteile und Token. 2300 Hfl
Andreas Gerst, tel: 004963357605Germany  66957 Hilstof info bij Guus 043-6010188

BALLY CAMELOTEM-kast uit 1970. Ongereviseerd.Vraagprijs f 250

Ben van Galen, tel: 070 - 3459466.

HARLEM GLOBETROTTERS (BALLY '79)

In goede staat, goed spelende en

gereviseerde kast. Origineel.

Vraagprijs F 950,-

Ed Grooters tel 071-5217069

WIZARD
de flipperkastspecialist

Einsteinweg 27-F
3752  LW  Bunschoten
Tel: 033-2996333  Fax: 033-2996111
Http://www.pinballwizard.demon.nl
E-mail: verkoop@pinballwizard.demon.nl

AD010 INSTEL MECHANISME VOOR DE POOT 7,00

AD024 RUBBEREN VOET PER 4 15,25

AD031 POOTBOUTEN PER 8 20,00

AD035 BINNEN PLAAT VOOR POOTBOUT 3,25

AD060 CONTACT AFSTELLER 6,50

AD065 DOPSLEUTEL 9/16" EN 5/8" 25,00

AD066 PLAT CONTACT VIJLTJE 6,95

AD068 SETJE VIJLTJES EN CONTACT STE. 21,15

AD070 STC CATCLEANER 0.47L 19,50

AD072 SPEELVELDCL. MET TEFLON 0.25L 14,00

AD078 SCHUURSTAAFJE VOOR OA LAMPHOUD  14,75

AD150 FLIPPERBAL 1-1/16" 8,50

AD320 14 DIGIT ALPHA-NUMERIC DISP. 200,00

AD325 16 DIGIT ALPHA NUMERIC DISP. 200,00

AD330 7 DIGIT ALPHA-NUMERIC DISP. 1111125,00

AD333 7 DIGIT NUMERIC DISPLAY 95,00

AD335 4 DIGIT (CREDIT) DISPLAY 117,50

AD600 SPOELBUS TEFLON 12,5 X 43 MM 1,75

AD610 SPOELBUS TEFLON 12,5 X 56 MM 1,75

AD900 ASBAK VOOR FLIPPERKAST 11,75

AG010 IMBUSSET AMERIKAANSE MATEN 17,50

AG020 FIBERPEN 13,50

AG021 NAVULlING VOOR FIBERPEN 2,50

AG025 1/4" DOPSLEUTEL MET HANDVAT 29,50

AG050 PRINTPLAAT VERWIJDERHULPJE 2,00

AL010-10 WEDGE #259 6,3V 0.25A PER 10 8,25

AL010-50 WEDGE #259 6,3V 0,25A PER 50 37,50

AL025 LAMPJE #2181 VOOR XENON TUBE 2,50

AL030 WEDGE #906 13V 1A 2,50

AL030-10 WEDGE #906 13V 1A PER 10 22,50

AL110-10 BAJONET #44 6,3V 0,25A PER 10 9,75

AL110-50 BAJONET #44 6,3V 0,25A PER 50 43,50

AL150 BAJONET KNIPPER 6,3V 1,85

AL150-10 BAJONET KNIPPER 6,3V PER 10 15,00

AL250 BAJONET BOL #89 13V 5W 2,50

AL250-10 BAJONET BOL #89 13V 5W PER 10 22,50

AL400 LAMPHOUDER KORT 2,50

AL410 LAMPHOUDER MIDDEL 2,50

AL420 LAMPHOUDER LANG 2,50

AL430 LAMPHOUDER POPBUMPER 2,75

AL435 LAMPHOUDER POPBUMPER WEDGE 6,25

AL455 LAMPSLEEVE DIVERSE KLEUREN 2,65

AR010 FLIPPER RUBBER ROOD 2,50

AR015 FLIPPER RUBBER ZWART 2,75

AR020 SHOOTERTIP WIT 1,00

AR025 SHOOTERTIP ZWART 1,25

AR030 RUBBER WIT 7/32" 0,55

AR040 RUBBER WIT 5/16" 0,50

AR042 RUBBER WIT 3/8" 0,55

AR045 RUBBER WIT 7/16" 0,75

AR050 RUBBER WIT 3/4" 0,75

AR060 RUBBER WIT 1" 1,00

AR070 RUBBER WIT 1-1/4" 1,00

AR080 RUBBER WIT 1-1/2" 1,25

AR090 RUBBER WIT 2" 1,50

AR100 RUBBER WIT 2-1/2" 1,75

AR110 RUBBER WIT 2-3/4" 2,00

AR120 RUBBER WIT 3" 2,00

AR130 RUBBER WIT 3-1/2" 2,50

AR140 RUBBER WIT 4" 2,75

AR141 RUBBER WIT 5" 6,50

AR150 MINIPOST WIT 0,40

AR170 POST SLEEVE GEEL 2,00

AR175 POST SLEEVE ZWART 2,25

AR180 TAPSE BUMPER GEEL 2,50

AR190 DOPJE 0,25

AR200 REBOUND 6,00H
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Kijk ook op onze
Homepage

Leden van de Flipper Vereniging krijgen op vertoon
van hun NFV-kaart 10% korting op onderdelen!

Wij zijn geopend van Donderdag t/m Zaterdag
van 10.00 uur t/m 17.00 uur. (Tevens op afspraak)

Wizard is er niet alleen voor de aanschaf van
een flipperkast, maar ook voor onderdelen van
uw flipperkast, zoals: lampjes, rubbers, sloten,
spoelen, kopruiten, flyers, speelvelden, bedrukte
targets, bedrukte bumpercaps, spel-ROM’s,
manuals, enz. enz. Tevens kunt u ook bij ons
terecht voor het repareren en onderhouden van
uw flipperkast. Ook repareren wij losse printen
zoals: driver boards, sound boards, voedingen,
MPU’s en displays. Via de BESTELKATALOGUS
kunt u ook onderdelen per post bestellen.
En bij ons geldt GEEN minimum order bedrag.

WIZARD

ROADSHOW
Spelend te zien en bezorgen geen enkelprobleem. Vraagprijs 1850,-

Rozenveld, tel: 0186-655689, Numansdorp

GOLDEN EYE, SPACE JAM EN FRANKENSTEIN
Golden Eye, SEGA 1996 fl. 1100,-
Space Jam, SEGA 1996 fl. 1200,-
Frankenstein, SEGA 1995 fl.  950,-
Alle kasten in mooie staat.

René Zwaanveld, Amsterdam,
tel: 020-6338167 b.g.g.020-6930859

PINBALL MAGIC

Zeer mooie pinball magic flipperkast.

Prijs fl. 1895,- speelklaar.

Marcel kolen, tel: 0412628484, Oss

NO GOOD GOOFERS
Prachtige flipperkast in topconditie, compleet met manuals
en schema's. Vraagprijs fl.3950,-

John van der wee, tel: 0032-89703636
Kinrooi (België)

NOG EVEN OEFENEN VOOR EURO 2000?
Williams World Cup ‘94
Spotprijs fl. 995,-

Wil Angenent, tel: 06-27561254, Delft
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N(o)  B(alls)
N(o) G(lory)

Van de Voorzitter Guus Arens

Redactioneel
Martijn van Aken

Het Dutch Pinball
Open zou hét evene-
ment moeten worden
van het jaar. Gezien de
vele enthousiaste reac-
ties die wij van deelne-
mers hebben ontvan-
gen zijn we in die opzet
redelijk geslaagd.

Reacties en suggesties zijn altijd wel-
kom en worden bijzonder op prijs
gesteld.

Veel steun hebben we gehad van twee
“autochtonen”, Maurice Schouten en
Roland Rozenveld. Maar ook harde
werkers als Ewout Bogaard, Kees Kalis
en vriendin Marlou, Peter en Freya van
Os, Maurice Pasmans, de familie Bijster-
veld, Joep Mertens, Wil Angenent en
vele, vele anderen hebben een onmis-
bare bijdrage geleverd. Waarvoor onze
dank.

Numansdorp te komen. Meer daarover
in een volgende Spinner.

Door tijdgebrek werd besloten om in
plaats van de gebruikelijke “best of three”
slechts 1 finalepartij te spelen. Dat was
jammer maar gewoon overmacht. Zo-
wel bij de Heren- als de Damesfinale
werd een dame winnaar: dat is nog eens
pinball emancipatie!

Claudia Gerlach had duidelijk een goede
dag en verslaat alles en iedereen, inclu-
sief een wereldkampioen. Ingo Gerhardt,
ook uit Duitsland werd verrassend
tweede. Van harte gefeliciteerd. Einde-
lijk eens revanche voor al die keren dat
Nederlanders met de hoofdprijzen naar
huis gingen bij flipperwedstrijden in Duits-
land.

met het European Pinball Championship
(EPC) dat wellicht dit najaar al gehou-
den wordt in Kopenhagen (onder voor-
behoud). Mark van Duinen, Rody
Neijssen en Peter Hutjes zijn de reserve-
spelers. De eerste drie Nederlanders
krijgen nog een aardige verrassing thuis
gestuurd.
Agnes Altena won haar derde titel op rij,
een niet geringe prestatie. Proficiat.
Samen met Helen Verbeek mag zij
Nederland vertegenwoordigen op het
volgende EPC. Macky Moll is de re-
serve.

Dutch Pinball Legacy
Onder deze naam gaan we proberen iets
slims te bedenken om in de komende
jaren verzekerd te zijn van voldoende
flipperkasten voor NFV evenementen.
In overleg met de firma FairPlay Cen-
ters uit Kerkrade (onderdeel van de
Jansen&Hahnraths Group) werken we
een plan uit om voldoende flipperkasten
in Nederland beschikbaar te houden voor
evenementen.
Een mooi staaltje van cultuurbehoud?
Participatie van leden van de Neder-
landse Flipper Vereniging is daarbij voor-
zien. Hoe het er allemaal uit gaan zien
hoop ik in de volgende Spinner te kunnen
melden.

NO BALLS, NO GLORY

Zonder ‘leveranciers’ van flipperkasten
is een DPO niet meer mogelijk: Rob
Buisman, Bert van Ingen, Ronald Knor,
Jurgen v.d Peppel, Bart te Molder, Carl
Jacobs, Ingo Gerhardt, Michael Munch
en diverse anderen.  Zelfs de mensen
van de Torenstee en de gemeente wa-
ren zo enthousiast dat we serieus over-
wegen om volgend jaar weer naar

Nederlands Kampioen
In het gedrang van de verrassende eind-
uitslag ben ik bij de prijsuitreiking verge-
ten te melden wie nu Nederlands kam-
pioen van dit jaar is geworden: Turgut
Hefti. Een genoegen was het om hem te
zien spelen; wat een power, inzet en
compassie. Samen met Albert Nomden,
Ed van Eersel (mijn complimenten!) en
Paul Jongma neemt Turgut plaats in het
Dutch Pinball Team dat mee gaat doen

51

Spinnertjes voor in de
volgende Spinner bij voor-

keur pas half augustus
 opsturen, om de actualiteit

ervan te waarborgen!!

Mocht het om wat voor reden dan ook gebeuren
dat uw opgegeven Spinnertje niet is geplaatst,

of dat er gegevens (met name telefoonnummers)
missen of incorrect zijn, meld dit dan zo spoedig

mogelijk bij de redactie.
Alleen op die manier kan dat soort fouten in de

toekomst worden voorkomen.

Vergeet vooral niet uw woonplaats en
telefoonnummer te vermelden en bij

voorkeur ook een richt-/vraagprijs. Dit
voorkomt onnodig zoeken en bellen.

Zet uw nieuwe spinnertje (ook) op de homepage: http://www.pinball.demon.nl/

Gezocht/Gezocht/Gezocht/Gezocht/Gezocht/
OverigOverigOverigOverigOverig

PLASTICS EN STICKERS

BABY PACMAN

Ik zoek een Baby Pacman kast. Moet echt in

goede staat zijn, liefst met gemylard speelveld en

originele side art enzo.

Maurice Pasman, 010-4423662 of 06-24646684,

Capelle aan den IJssel

THEATRE OF MAGIC
Ik zoek een zo goedkoop mogelijke Theatre of
Magic in een zo goed mogelijke staat. Alvast
Bedankt!

Thijs Borgman, tel: 0742435470, Hengelo (Ov.)

ELEKTRO-MECHANISCHSuche funktionsfhigen Flipper aus den70ern. Nur funktionsfhig. Wenns gehtin der Nahe von Maastricht.
Andreas Gerst, tel: 004963357605Germany  66957 Hilst

GEZOCHT
Cocktail flipper van GAMEPLAN
(tafelmodel) bijv. StarTrip
Guus Arens, Valkenburg a/d Geul, tel:
043-6010188

TECH: DEMOLITION MAN
Ik ben op zoek naar de technische
specificaties / gebruksaanwijzing van
de flipperkast Demolition Man

Jet van de Laar, tel: 024 - 3249838
Groesbeek

Een begaafd NFV-lid heeft prachtige reproducties van
enige veel gezochte plastics en stickers gemaakt. Van een
kwaliteit die zeker niet onderdoet met ‘the real stuff’ (in

tegendeel!!).Alle plastics zijn gemaakt van onbreekbaar en
onkrasbaar plastic.

Alleen op bestelling. Informatie bij redactie of secretariaat
(bij voorkeur schriftelijk of via e-mail).

LET OP!!
Reageer vóór eind juni, om lang wachten te voorkomen.

De volgende items zijn beschikbaar:
IJ Slingshots (fl.35 /2)
IJ Raise Jackpot (fl.45)
IJ Mode Start (fl.35)
IJ Droptarget Stickers (fl.15 /4)
ToM Trunk Sticker (fl.15)
ToM Trapdoor Sticker (fl.15)
MM Troll stickers (fl. 15 /2)
TZ powerfield signs (fl. 35 /2)
SS crate sticker (fl. 15)

TE KOOP GEVRAAGD

Attack from Mars, Tales of the

Arabian Nights, Cirqus Voltaire,

Scared Stiff, Medieval Madness of

Cactus Canyon.

René Zwaanveld, Amsterdam,

tel: 020-6338167 b.g.g.020-6930859

ONDERDELEN TE KOOP

Bally flipperkastonderdelen, electronisch en mechanisch.

Williams onderdelen electronisch. T.e.a.b.

G.J. Boon, Beverwijk, tel: 0251-232068

Huize van Aken, één maand later...

Omringd door foto’s, ingezonden stukken, spinnertjes,
krantenartikelen en een Gigabyte aan nog te verwerken
mail, ben ik eindelijk een beetje tot rust gekomen na het
hectische DPO.

Elke keer vraagt dit evenement toch weer het uiterste van
jezelf! Elke keer zie je van alles alleen maar misgaan en
wacht je rustig af tot je door de menigte gelyncht wordt, en
elke keer hoor je op een enkele uitzondering na, alleen
maar positieve tot jubelstemmige reacties achteraf...

Met frisse moed kan ik dan weer beginnen aan het maken
van de Spinner. Waarvan hier het resultaat. Als de computer
tenminste niet crasht, en de drukker zijn werk goed doet,
en... ach...

Veel leesplezier!

Contributie verhoging

Op de Algemene Leden Vergadering van 7 mei j.l.
in Numansdorp hebben de aanwezige leden una-

niem het bestuursvoorstel goedgekeurd om komend
jaar de contributie te verhogen met 10 gulden.

Al ruim 4 jaar hebben we geen verhoging gehad bij
de NFV, terwijl onze leveranciers als de drukker

wel steeds duurder worden. Ook de jaarlijkse
inflatie speelt natuurlijk een rol.

Met ingang van komend jaar zal de standaard
NFV-contributie dus ƒ 55,- zijn.

HULP BIJ FLIPPERIk zoek hulp bij het weer draaiend krijgen van de
flipperkast Magnotron van Gottlieb (1974). Er isbehoorlijk met de techniek aan gerotzooid.

Jan Kiekebosch, tel: 026-3510016, Arnhem

PLASTICS STARTREK 25TH ANNIVERSARY
Ik ben op zoek naar 2 plastic’s van de flipperkast
Startrek 25th anniversary namelijk:
1.:Roze Wolk
2.: Starship Enterprise
Deze plastic,s zitten boven elkaar in de kast.

Martin Schaaf, tel: 0166-617044, Poortvliet

SPEELVELD BLACK ROSEIk ben op zoek naar een sloopveld van eenBlack Rose

Martin Schaaf, tel: 0166-617044, Poortvliet
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ledenadministratie:

Jos v.d. Linden
Broekhem 106

6301 HL Valkenburg a/d Geul
e-mail: vdlinden@cuci.nl
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Jean-Luc Truyens
Wrongelstraat 25

1445 MG Purmerend
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leden van harte welkom!!leden van harte welkom!!leden van harte welkom!!leden van harte welkom!!leden van harte welkom!!

Nieuwe Leden
Andries L B-1830 Machelen
Augustinus K 2201RG Noordwijk zh
Balk H 6831KP Arnhem
Beckers R 6441ER Brunssum
Beek J van 2133CA Hoofddorp
Bertens P 5632DL Eindhoven
Blommaert S 3526GE Utrecht
Boer M de 3065SR Rotterdam
Bouthoorn * N 4201CS Gorinchem
Coolen E 3281RN Numansdorp
Damave F 2131PP Hoofddorp
Dijck P van B 2020 Antwerpen
Diks E 7418BW Deventer
Duinen M van 9601BH Hoogezand
Eelbode J B 8400 Oostende
Elzen M v/d 5283BB Boxtel
Gelder F 5912HJ Venlo
Goedhart P 3612AK Tienhoven ut
Gorissen R 5122BB Rijen
Heer R de 2716JN Zoetermeer
Hefti M 4305 AC Ouwerkerk
Hefti S 3173 AK Vlaardingen
Helm J v/d 2266GM Leidschendam
Hijstek A 1060SM Amsterdam
Holtkamp R 7421DJ Deventer
Hoope C ten 1536AG Markenbinnen
Huisman P 2565LT Den Haag
Hutjes P 6825BT Arnhem
Kiekebosch J 6814DB Arnhem
Klomp D 1326 EA Almere
Kort E 3072 PH Rotterdam
Krauth H 6077NB St. Odilienberg
Krijger * M 7325NM Apeldoorn
Lamb J B1332 Genval
Maas J 5211GH ‘s-Hertogenbosch
Maciela A 9254JZ Hardegarijp
Mourik R van 1814GX Alkmaar
Neervoort G 1025HS Amsterdam
Niet A v/d 2202VD Noordwijk zh
Noordam W 2625BX Delft
Noordegraaf A Ouderkerk

 a/d IJssel
Os B van 8256GN Biddinghuizen
Platje J 1423CB Uithoorn
Poland J 1721PR Broek op

Langendijk
Puijpe B 8226LK Lelystad
Renzenbrink G 7152GA Eibergen
Robin N Leidschendam
Roselaar C 1716VR Opmeer
Schaake H 7231BL Warnsveld
Schubert H van 8012WE Zwolle
Schuur A 1461DR Z-O Beemster
Seeters R van 5052BK Goirle
Son M van 2804ST Gouda
SzachnowskiA 4335SL Middelburg
Takens A 2011VL Haarlem
Tampung F 3037 AM Rotterdam
Vliet C v/d B 3920 Lommel
Voorst E 6224 HE Maastricht
Wolthers F 9601XL Hoogezand
Zon W 6026DL Maarheeze

Agenda
- September 2000

After Summer Pinball Party (datum/plaats in de volgende Spinner)

- Begin oktober:
grote flipper wedstrijd Witte Ballons in Maastricht

- Zaterdag 4 november:
10e Duitse Pinball Conventie met grote wedstrijd.
In Tubingen (bij Stuttgart) in Zuid-Duitsland.

- 31 maart en 1 april 2001
Belgian Pinball Open in Antwerpen

- Half april 2001
Dutch Pinball Open 2001 en viering 10-jarig NFV-jubileum!!

* =  duo-leden

Beursgang

EIRA

E

Aad van Dijk

en dagje naar Numansdorp kan Arie
iedere rechtgeaarde flipperaar aan-

tegen een koers van 200 gulden. Dit
leidde uiteraard tot hectische taferelen.
Alle internationale dagbladen brachten
het nieuws met schreeuwende koppen
op de voorpagina en beleggers rolden
over elkaar heen om een aandeel te kun-
nen bemachtigen. De handel op de beurs
van New York moest zelfs enige tijd
worden stilgelegd en Amsterdam meldde
een oververhitte AEX-index. Koers-
winsten van 2000% waren eerder regel
dan uitzondering, waardoor alle leden
van de NFV die een aandeel hadden
bemachtigd binnen een half jaar miljonair
werden.

Grote opschudding ontstond toen bleek,
dat twee leden met voorkennis zelfs meer-
dere aandelen hadden kunnen verwer-
ven. De Telegraaf en de Privé schreven
smakelijke artikelen over een dolgeluk-
kig lid, die met zijn aandeel zoveel geld
had verdiend, dat een verhuizing uit het
nietige Valkenburg naar de bewoonde
wereld mogelijk werd! In Chicago wer-
den de fabrieken van Williams en Bally
weer opgestart om te kunnen voldoen
aan de extreme vraag naar flipperkasten
uit Nederland.

Toen Arie weer wakker schrok was de
ledenvergadering afgelopen en waren
alle leden nog net zo arm als voorheen.
Maar voor alle zekerheid zorgt Arie er wel
voor bij alle toekomstige NFV evene-
menten minstens 200 piekies of zijn pin-
pas bij zich te hebben!

Je weet tenslotte maar nooit...

bevelen. In een bloedheet zaaltje wordt
daar af en toe op schitterende kasten
fanatiek geflipperd. Maar nog veel leuker
is, dat je ook nog eens stinkend rijk kunt
worden door een bezoek aan
Numansdorp.

Wat is het geval? Onze flippervereniging
organiseerde in Numansdorp het Neder-
landse kampioenschap flipperen. We zijn
dan wel Hollanders, maar we willen wel
graag serieus worden genomen. Daarom
noemen wij dit evenement niet het NKF
maar het DPO, wat staat voor Dutch
Pinball Open. Het gebruik van de engelse
taal heeft weer te maken met de interna-
tionale beursgang van de flipper-
vereniging, die door het bestuur wordt
voorbereid.

De Nina Brink van de Nederlandse Flip-
pervereniging (de heer G. Arens) kon-
digde op de algemene ledenvergadering
(voortaan genoemd de aandeelhouders
vergadering) aan, dat een beursgang
wordt overwogen. De naam van de ver-
eniging zal daarbij worden gewijzigd in
“Pinball on line”. Omdat de ene flipper-
fabriek na de andere verdwijnt, worden
flipperkasten een zeldzaam en waardevol
verschijnsel. Dat biedt perspectieven!
Door de vereniging worden 40 recente
flipperkasten gekocht en deze aankoop
wordt gefinancierd door een aandelen-
uitgifte.

Bij deze mededeling droomde Arie even
weg en verschenen voor zijn geestesoog
de volgende beelden. Uitsluitend de NFV
leden konden een aandeel verwerven



De Spinner is een uitgave van de Nederlandse Flipper Vereniging
en verschijnt vier maal per jaar in een oplage van 800 stuks:

-feb/maart nummer 1, deadline voor de copij half februari
-mei/juni nummer 2, deadline voor de copij half mei
-aug/sep nummer 3, deadline voor de copij half augustus
-nov/dec nummer 4, deadline voor de copij half november

Redactionele bijdragen:

Artikelen en fotomateriaal zijn zeer welkom op het redactieadres. Er mogen geen rechten van derden op
rusten. Door inzending geeft de auteur of fotograaf toestemming tot publikatie in de SPINNER.
Artikelen kunnen schriftelijk (bij voorkeur getypt/geprint) of digitaal (diskette of e-mail) worden aangeleverd.
Teksten (zonder opmaak) in DOS/Windows formaat (Rich Text Format/Word/WP...). Artikelen, advertenties,
vragen, columns en ingezonden brieven opsturen naar:

Hoofdredactie Spinner, Martijn van Aken
Brasserskade 34

2612 CE Delft
e-mail: redactie@pinball.demon.nl

Advertentie tarieven Spinner 2000:

Voor bedrijven en handelaren: 1/4 pagina ƒ   75,00 per keer
1/2 pagina ƒ 150,00 per keer
1    pagina ƒ 250,00 per keer (insteekvel ƒ 50,00 extra)
achterkant ƒ 350,00 per keer

Bij jaarcontract (4x plaatsen en vooruitbetaling) 25% korting.
Visitekaartjes ƒ 25,- per keer (eerste keer gratis).
Commerciële Spinnertjes (maximaal acht kasten): ƒ 25,- per keer.
Nadere inlichtingen over de advertentie mogelijkheden op het secretariaat.
Niet-commerciële Spinnertjes van leden zijn gratis. Per Spinnertje kunnen maximaal drie flipperkasten
worden aangeboden. Geef uw Spinnertje (bij voorkeur schriftelijk/elektronisch) door aan de redactie of het
secretariaat. Faxen kan ook op nummer 043-6010342.

Aansprakelijkheid:

De redactie werkt met grote zorgvuldigheid aan de samenstelling van de SPINNER.
De redactie en/of Nederlandse Flipper Vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade
(direct of indirect, van welke aard of omvang dan ook) die het gevolg is van onjuiste
vermelding en/of zetfouten.

Copyright:

Niets uit de SPINNER mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de redactie.
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden bijdragen in te korten, op onderdelen te wijzigen of te
weigeren.

Lidmaatschap van de Nederlandse Flipper Vereniging:

Je kunt lid worden van de Nederlandse Flipper Vereniging door een aanmeldingsformulier aan te vragen bij
het secretariaat. Het is ook mogelijk lid te worden via onze homepage.
Lidmaatschap is fl. 45,- per kalenderjaar, te storten op bankrekeningnr. 69.34.40.759 (ING) of giro
7233926 t.n.v. de Nederlandse Flipper Vereniging.
Belgische leden betalen bfrs 900, te storten op Van Lanschot Bankiers Lanaken, nr. 521-0512201-61 t.n.v.
J.M. van der Linden.
Gezinslidmaatschap: voor mensen die op hetzelfde adres wonen en maar één Spinner wensen te ontvangen
bestaat de mogelijkheid om per gewoon lid tot maximaal 2 gezinsleden extra op te geven.
De contributie voor deze duo-leden is fl. 10,- p.p.
Opzeggingen: schriftelijk uiterlijk 2 maanden voor het einde van het kalenderjaar bij de penningmeester.

U HOUDT VAN FLIPPERKASTEN EN VINDT FLIPPEREN EEN BOEIENDE EN ONTSPANNENDE
BEZIGHEID. MAAR U BENT NOG GEEN LID VAN DE NEDERLANDSE FLIPPERVERENIGING !
DAT IS JAMMER.

De Nederlandse Flipper Vereniging heeft u als flipperliefhebber veel te bieden:

1 -contact met honderden flipperliefhebbers in Nederland en Belgie
2 -tijdschrift SPINNER en NFV-nieuwsbrief die regelmatig verschijnen
3 -flipperbeurzen
4 -korting op aanschaf van onderdelen
5 -advies bij aanschaf en onderhoud van uw eigen flipperkast
6 -officiële PINBALL kampioenschappen o.a. DUTCH PINBALL OPEN
7 -deelname aan European Pinball Championship als speler of supporter
8 -korting op entree bij flipperevenementen o.a. PINBALL TT
9 -test en trainingsweekenden met de nieuwste flipperkasten
10 -agenda van de belangrijkste beurzen en wedstrijden
11 -documentatie en historisch materiaal van flipperkasten
12 -bemiddeling bij problemen met aanschaf en garantie van flipperkasten
13 -overzicht van bonafide handelaren van flipperkasten en onderdelen
14 -excursies naar o.a. de grote PINBALL producenten in Amerika
15 -informatie uit buitenlandse PINBALL tijdschriften
16 -gratis flyers bij de SPINNER van de nieuwste flipperkasten
17 -locale flipperwedstrijden en competitie avonden
18 -gratis adverteren in de SPINNER
19 -eigen homepage op INTERNET (http://www.pinball.demon.nl/nfv_home.htm)
20 -laatste PINBALL-nieuws wereldwijd!
21 -vele tips en trucs op gebied van techniek
22 -spelbeschrijvingen en speeltips
23 -informatie over de laatste ROM-versies van uw eigen flipperkast(en)
24 -overzicht van de beste flipperhallen in Nederland
25 -verkoop clubartikelen (ook postorder)
26 -NFV pinball videoband 1 en 2
27 -NFV Dutch Pinball Team T-shirt
28 -......

VELE REDENEN VOOR U OM LID TE WORDEN VAN DE NEDERLANDSE FLIPPER VERENIGING !

Inschrijfformulier bij deze SPINNER ingesloten, of even aanvragen bij het secretariaat van de NFV.

Nieuwe leden die zich  inschrijven ontvangen op verzoek een zeer fraaie kleurenposter (100 x 75 cm) met 12
kopruiten (winkelwaarde ƒ 15,-). Deze is af te halen op NFV-flipperevenementen, bij de deelnemende

flipperzaken in het land of het NFV-secretariaat (zo lang de voorraad strekt).

LOSSE NUMMERS: ƒ 12,50
Nederlandse Flipper Vereniging

NO BALLS, NO GLORY !!

PTT periodiek: 69345
ISSN: 1382-4066
KVK: 40482631



NFV LEDENSERVICE

NIEUWE NFV-VIDEOBAND  2.0 GROOT SUCCES!
De nieuwe NFV-video 2.0 is een groot succes geworden. We hebben fraai
filmmateriaal van Williams gecombineerd met beelden van o.a. het Europese
Flipper Kampioenschap in Valkenburg a/d Geul en het Wereld Kampioenschap
in las Vegas.

De nieuwe NFV videoband 2.0 kost voor NFV-leden ƒ45,- (niet-leden ƒ75,-)
Exclusief verzendkosten.

Bestellen bij het NFV secretariaat (Jurgen v/d Peppel).

Let op: ook nog te bestellen de NFV video 1.0 en de flipper-
geschiedenis band (zie voor de inhoud de Spinner van februari 1999).

HANDIGE REPARATIEGIDS VOOR FLIPPERKASTEN
 (WPC Pinball games van Bally/Williams)

Op Internet is een zeer bruikbaar handboek te vinden voor flipperaars die zelf
graag technische problemen oplossen. Maar ook voor de modale flippertechneut
is het zeer leesbaar. Alleen recente flipperkasten (vanaf 1992) worden behandeld.
Voor (bijna) alle denkbare problemen is de oplossing in dit boekwerkje te vinden.
Van harte aanbevolen!

THE COMPLETE PINBALL BOOK

Het boekwerkje (nieuw-
ste versie van septem-
ber '99) heeft ruim 50
pagina’s, vol met sche-
ma’s en kleurenfoto’s.
Downloaden duurt min-
stens een half uur, met
een ISDN lijn uiteraard
korter. Het adres is:
<www.marvin3m.com/
wpc/>

Bij het NFV secreta-
riaat (Jurgen v/d Pep-
pel) is de gids ook te
bestellen. Een perfecte
uitdraai met kleurenfo-
to’s en in een origineel
NFV-mapje is daar te
koop  voor ƒ30,- (inclu-
sief verzending). Er zijn
nog enkele stuks op
voorraad.

Artikel Leden Niet-leden Opmerkingen
NIEUW: NFV-cap! ................................................. ƒ   5,00 ƒ   7,50 ........
NIEUW: Kopruitenposter 2000! ........................... ƒ 15,00 ƒ 30,00 ........ A4 voorbeeld op aanvraag beschikbaar
Poster Star Wars: Episode One  (P2000) .............. ƒ 15,00 ƒ 30,00 ........
Poster Revenge from Mars (P2000) ...................... ƒ 15,00 ƒ 25,00 ........
No Good go’fers .................................................. ƒ 15,00 ƒ 25,00 ........
Poster Champion Pub ........................................... ƒ 15,00 ƒ 25,00 ........
Kopruitenposter groot (oude versie) ................... ƒ 15,00 ƒ 25,00 ........ Gratis voor nieuwe leden, z.d.v.s.
Koker voor vervoer posters ................................. ƒ  5,00 ƒ   5,00 ........
'I love pinball' sticker ............................................ ƒ  2,50 ƒ   5,00 ........
Pinball flyers, per 3 stuks ..................................... ƒ  5,00 ƒ   7,50 ........ ƒ 2,- per stuk voor leden
Showtassen flyers USA-formaat .......................... ƒ 35,00 ƒ 50,00 ........ Eigen NFV-import uit USA/50 st.
NFV videoband nummer 1 (1997) ......................... ƒ 45,00 ƒ 75,00 ........ Inclusief verzendkosten
NFV video 2.0 (1999)
meer info elders in deze Spinner ........................... ƒ 45,00 ƒ 75,00 ........ Inclusief verzendkosten
CD-ROM Pinball Flyer Guide ............................... ƒ 45,00 ƒ 75,00 ........
CD-ROM Pinball Parts (Koos Vlamings) .............. ƒ 45,00 ƒ 75,00 ........
Jaartallenboekje Henk de Jager 1999 .................... ƒ 10,00 ƒ 15,00 ........
Unieke videoband (PAL-versie)
“Geschiedenis van Pinball 1920-1997” ................. ƒ 50,00 ƒ 80,00 ........ Nog enkele exemplaren
Williams WPC Pinball repair gids ......................... ƒ 30,00 ƒ 50,00 ........ Voor flippers na 1991
Pinball restauratie gids (doe het zelf) ................... ƒ 25,00 ƒ 45,00 ........
NFV katoenen schoudertas .................................. ƒ   2,50 ƒ   5,00 ........
Spinners <2000 ..................................................... ƒ   2,50 ƒ   5,00 ........
Nieuwe Spinners 2000 .......................................... ƒ   5,00 ƒ 12,50 ........ Gratis voor nieuwe leden

PRIJZEN EXCL. VERZENDKOSTEN

Lidmaatschap NFV 2000 ........................... ƒ 45,00 ... ƒ 50,00 duo-lid ƒ 60,00

Prijslijst Nederlandse Flipper Vereniging maart 2000

Dit prachtige werk hoort in de boekenkast thuis van elke flipperliefhebber!
Zowel oude E-M als moderne Dot Matrix machines komen uitgebreid aan

bod.Voor een uitgebreide boekbestprekening, zie
Spinner 1/2000 blz. 41. Er zijn nog slechts beperkt
aantal  gesigneerde exemplaren beschikbaar!

Voor bestellingen
zie bijgaand kaartje
of bel/mail met
Guus Arens (zie
colofon).


