
NFV LEDENSERVICE

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 ........ UITVERKOCHT
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.
Verzenden poster(s) inclusief koker ..................... ƒ 12 ,50 ƒ 12,50 ........
'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 ........ TIJDELIJK UITVERKOCHT
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
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
Huur flipper verhuisbeugels ................................ ƒ   10,00 n.v.t. ........... zie pagina 23 Spinner 2-2000
Huur Medieval Madness (per maand) ................. ƒ 450,00 n.v.t. ........... zie pagina 19 van deze Spinner

PRIJZEN EXCL. VERZENDKOSTEN

Lidmaatschap NFV 2001 ........................... ƒ55,00 .... ƒ 60,00 duo-lid ƒ 65,00

Prijslijst Nederlandse Flipper Vereniging januari 2001

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. Nog slechts zes exempla-
ren beschikbaar!

Voor bestellingen
zie bijgaand kaartje
of bel/mail met het
NFV-secretariaat
Jurgen v/d Peppel
of Guus Arens (zie
colofon).

NIEUWE
KOPRUITEN
POSTER
In navolging op de oude
vertrouwde kopruiten-
poster, is exclusief voor
de NFV een poster met
kopruiten van recente
kasten gemaakt.
De poster is te bestellen
of (zonder portokosten)
te verkrijgen op een
NFV-evenement. *ook rechtop verkrijgbaar ;-)

NFV Kerst-Quiz

Ken Uw Klassieken

DPO 28-29 APRIl 2001



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
Let op: Nieuw adres Jacob Jordaensplein 54                                     .

2526 KT Den Haag
e-mail: redactie@pinball.demon.nl

Advertentie tarieven Spinner 2001:

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. 55,- 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 1000, te storten op Van Lanschot Bankiers Lanaken, nr. 521-0512201-61 t.n.v.
J.M. van der Linden. Duitse leden betalen DM 55.
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/)
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 kop-
ruiten (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 15,00
Nederlandse Flipper Vereniging

NO BALLS, NO GLORY !!

PTT periodiek: 69345
ISSN: 1382-4066
KVK: 40482631
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Hèt blad voor de flipperliefhebber
De Spinner verschijnt driemaandelijks voor/door de leden

van de Nederlandse Flipper Vereniging.

Het adres van de -vernieuwde- N.F.V. internet homepage is: http://www.pinball.demon.nl/

COLOFON

REDACTIELEDEN

Ad Jonker
Guus Arens

Jurgen van de Peppel
Martijn van Aken

hoofdredactie/Lay-out:
Martijn van Aken

BESTUURSLEDEN

voorzitter:
Guus Arens

Plenkertstraat 62
6301 GN Valkenburg a/d Geul

tel: 043-6010188
fax: 043-6010342
arensnfv@cuci.nl

secretariaat:
Jurgen van de Peppel

dr. Ariënsstraat 11
5431 WG Cuijk

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

public relations:
Ad Jonker

Weissenbruchstraat 1b
2596 GA Den Haag

tel: 070-3280744
adjo@bart.nl

penningmeester en
ledenadministratie:

Jos v.d. Linden
Broekhem 106

6301 HL Valkenburg a/d Geul
vdlinden@cuci.nl

evenementen:
Jean-Luc Truyens
Wrongelstraat 25

1445 MG Purmerend
tel: 0299 -776060

evenement@pinball.demon.nl

eindredactie:
Martijn van Aken

Jacob Jordaensplein 54
2526 KT Den Haag

tel: 070-3884431 (buiten kantooruren)
e-mail: redactie@pinball.demon.nl
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Agenda
- Februari/Maart/April:

DPO voorrondes door het hele land.
Nadere info volgt in nieuwsbrief eind januari.

- Zaterdag 31 Maart en Zondag 1 april:
Collectors Fantasy beurs in het Bouwcentrum in
Antwerpen. Zondags Belgisch Flipper Kampioen-
schap (BPO).

- Zaterdag 28 en zondag 29 april:
DPO-2001 + 10-jarig jubileum/lustrum NFV.

- Eind Mei:
German Pinball Open in Keulen (ov).

Najaarsdepressie

EIRA

H

Aad van Dijk

et was herfst geworden. De
oudere man sjokte droevig

door de immense speel-
automatenhal. Tientallen blin-
kende en fraai gekleurde machi-
nes flikkerden en ratelden hem
enthousiast tegemoet: “gooi geld
in mij”.

In deze oorverdovende herrie van
gigantische videospellen -com-
plete motoren met monitoren- en
rijen rinkelende gokkasten voelde
de man zich niet op zijn gemak.
Als de deur van het amusement-
spaleis open ging om iemand in
of uit te laten, hoorde de man de
zeewind gieren en een regenvlaag
zorgde ervoor, dat de gokkast
dicht bij de ingang niet kon wor-
den gebruikt zonder “nat te gaan”.

“Ze staan er niet meer”, zei de
oudere man tegen zijn langere
metgezel.
“Vorige keer waren het er nog
zes”, sprak de metgezel somber.

Beide mannen dwaalden door de
speelhal, zoekend naar hetgeen
waarvoor ze waren gekomen. In
een verlaten hoekje van de verder
drukke speelhal aangekomen,
verzachtte een vertederende glim-
lach het norse gelaat van de oudere
man.

“Kijk daar”, sprak hij een
beetje opgewonden tot zijn
metgezel “daar staan er nog
twee!”.

“Twee nog maar”, antwoordde de
langere metgezel, “vorige keer
stonden er nog zes”.
“Dat zei je net ook al”, zei de
oudere man.
“Toen had je die rot video dingen
nog niet”, ging de langere man
onverstoorbaar door.

Een uur lang speelde de beide man-
nen zwijgzaam op de twee overblijf-
selen uit een roemrucht verleden. De
tekeningen op de speelvelden waren
door de zwarte aanslag heen nog net
te onderscheiden. In een van de kas-
ten moest zelfs twee piek worden
gedeponeerd voordat een spelletje
kon worden gestart.

“Dat was vroeger lang zo duur
niet”, mopperde de oudere man.
“Als we hier de volgende keer ko-
men, staat er misschien helemaal
geen een meer”, zeurde de langere
man.
“Hier zou een mens toch helemaal
depressief van worden”, mompelde
de oudere man “kom, laten we
maar weer gaan”.

Beide mannen verlieten de vroeger
zo aantrekkelijke speelhal en doken
diep in hun kragen toen ze door de
zeurende regen over de boulevard
terug naar de auto liepen.

Arie is wezen flipperen in
Scheveningen.
Geen bloemen, geen toespraken.

Arie

De NFV heet alle nieuweDe NFV heet alle nieuweDe NFV heet alle nieuweDe NFV heet alle nieuweDe NFV heet alle nieuwe

leden van harte welkom!!leden van harte welkom!!leden van harte welkom!!leden van harte welkom!!leden van harte welkom!!

Nieuwe Leden

Erwin Verhoeven Voorhout

Rien Heideveld Zwolle

Roger Derksen Arnhem

Fred Wester Tilburg

J.J.M. Smeets Geleen

Marc Vreeman Laren

Mike Willems Boxmeer

Joost Duijzer Hoornaar

Albert van den Berg Hardegrijp

Luc Verhagen Brielle

Frits Hommersom Utrecht

Rich van de Wouw Voorhout

Merel Korteweg Den Haag

Antoine Ahoud Loo

Lex de Kam Ijsselstein

Rob van Maasakker Nijmegen

Onno van den Berg Zoetermeer

Dick Post Soesterberg

Tiemen A. Fiat Groningen

Peter Flierman Hilversum

David van Gorp Assen

Coen Moermond Amsterdam

Bram van Kempen Rotterdam

Jonathan Joosten Utrecht
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Van de Voorzitter Kerst Guus

Redactioneel
Martijn van Aken

N(o)  B(alls)
N(o)

Contributie verhoging

Op de Algemene Leden Vergadering
van 7 mei j.l. in Numansdorp hebben

de aanwezige leden unaniem het
bestuursvoorstel goedgekeurd om

komend jaar de contributie te verho-
gen met 10 gulden.

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

zijn. Acceptgirokaarten voor 2001
worden in januari samen met een

NFV nieuwsbrief verzonden.

Mijn emigratie is nog
een paar maandjes

uitgesteld. Eerst
gaan we nog een
paar mooie

evenementen en
activiteiten op poten

zetten voor flipperend Nederland. Eind
juni zal ik vrijwel zeker uit Valkenburg
a/d Geul vertrokken zijn en ook als
voorzitter afscheid hebben genomen.
Maar ik blijf in de buurt en ben ook nog
beschikbaar als gewoon bestuurslid,
indien nodig en gewenst.

DPO-2001 + 10-jarig jubileum NFV
Het laatste weekend van april (28 en 29
april) hebben we gekozen voor het Dutch
Pinball Open 2001. We zoeken nog een
goede en betaalbare locatie in het cen-
trum van Nederland, bijvoorbeeld
Amersfoort of Utrecht. Suggesties zijn
zeer welkom.

We combineren dat grote flipper-
evenement met de viering van het 10-
jarig lustrum van de NFV en de jaar-
lijkse ledenvergadering. In de maanden
maart en april organiseren we weer en-
kele DPO-voorrondes in Nederland.
Datum, tijd en plaats worden begin vol-
gend jaar bekend ge-
maakt middels
een speciale
NFV-nieuws-
brief of in de
v o l g e n d e
Spinner.

Om het lustrum en het DPO-2001vorm
te geven kunnen we nog veel steun
gebruiken van leden die willen meeden-
ken en helpen. Heb je zin en tijd om mee
te denken over de opzet van het lustrum-
feest en het DPO meld je dan even bij
mij. Voor de “lustrum commissie” heb-
ben we behoefte aan creatieve en en-
thousiaste leden die mee willen denken
over het geheel en enkele deeltaken op
zich nemen. Omdat we nog flink wat
buitenlandse spelers willen uitnodigen
is het handig als je een paar woorden
over de grens spreekt.

Flipperkasten worden duur
De prijzen van de flipperkasten stijgen
nog steeds. Ik heb jullie al ruim een jaar
geleden gewaarschuwd, dus s.v.p. niet
gaan klagen bij de voorzitter. Wees zui-
nig op je geliefde flipperkast(-en) en
verkoop ze niet te snel want gegaran-
deerd krijg je er spijt van.

Ook aan het onderdelenfront moeten we
oppassen. Het zal steeds lastiger wor-
den om specifieke onderdelen voor flip-
perkasten te krijgen. Als er belangstel-
ling is voor een kortlopende onderdelen-
actie bij de leden laat het ons (via het
secretariaat) weten. Wellicht dat we dan
in het voorjaar een aantal veelgevraagde
bijzondere onderdelen kunnen bestel-
len. Denk daarbij bijvoorbeeld aan za-
ken als de TZ-powerball en de TOM-
trunk.

Regionale NFV steunpunten
Nieuw voor komend jaar zijn de regio-
nale steunpunten waar leden in een be-
paalde regio elkaar regelmatig kunnen
treffen, bijpraten en spelen. Vooralsnog
starten we op 14 januari in Arnhem en
Amersfoort maar snel zullen andere re-
gio’s volgen. Het is vooralsnog een ex-
periment. Bij succes breiden we de aan-
pak uit tot heel Nederland. Heb je inte-
resse en mogelijkheden om zelf een
regionaal steunpunt, met hulp van de
NFV, op te zetten laat het mij even
weten.

Wij zijn dol op goede ideeën en
suggesties
Af en toe belt of mailt een NFV-lid met
een leuk idee. Ik ga dan op het puntje
van mijn stoel zitten en probeer meteen
de reikwijdte van de opmerking te be-
grijpen. De kerstpuzzel van Theo van
Vroenhoven in deze Spinner is een voor-
beeld van zo’n goed idee. Van harte
aanbevolen; zelfs een slaperige voorzit-
ter kreeg de puzzel binnen 3 uurtjes
opgelost maar het was toen wel 2 uur ‘s
nachts. Heel intrigerend en lastig, maar
oplosbaar.

Heb je een inval, idee of suggestie bel
meteen (na goed nadenken) een van de
NFV-bestuursleden. Je mag ook mij
altijd bellen met een goed idee voor de
NFV zolang het maar niet tussen 1 en 6
uur in de nacht is, dan ben ik namelijk
mijn flipperkasten aan het poetsen.

No Balls, No Glory

Wegens lichte overspanning van de verrichte arbeid aan de
Spinner plus een verhuizing en een total-losse auto, en de nog te

verrichten arbeid die het verzenden van de Spinner met zich
mee zal brengen, houdt ik het dit keer bij:

Prettige dagen toegewenst en een goed en rustig 2001!!

Nieuw redactie adres:

Martijn van Aken/Spinner
Jacob Jordaensplein 54

2526 KT Den Haag
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GEZOCHT
Kopruit van XENON.
Sven Matthijs, Hasselt
Tel. 0032-11-273 600

Spinnertjes voor in de
volgende Spinner bij voor-

keur pas half februari
 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:
Wie kan mij helpen aan een handleiding
en schema van de Gottlieb Vulcan of
Gottlieb Fire Queen. Beide flipperkasten
zijn uit oktober 1977.
Voor een reactie kunt u bellen met Paul
Rek te Maassluis, tel. 010-5925924.

2X SLEUTELHANGERS / KEYCHAINS
Ik ben op zoek naar de promo plastc sleutel-
hangers van zowel de DR. DUDE als de
ROADSHOW. Wie kan mij helpen?
Martin Linders, mlinders@quadram.nl

1967 SHANGRI-LA
Do you have or know anyone who has
this machine? I’m looking for this
machine because it brings back a lot
of great memories from my youth.
My friends and I would spend hours
of time and most of our money after
school and on weekends playing this
machine.  I’m a pinball lover from
New Jersey USA.
Roy Lehman, rmgbk@erols.com
of via arensnfv@cuci.nl.

BLACK KNIGHT 2000 / SWORDS OF FURY
Wie heeft er 1 van die kasten te koop voor een rede-
lijke prijs, eventuele kleine te verhelpen defecten geen
bezwaar.  Hij moet er nog mooi uit zien en compleet
zijn, prijs in overleg.
Michel, Gouda, tel: 0182-570931

Gezocht/Gezocht/Gezocht/Gezocht/Gezocht/
OverigOverigOverigOverigOverig

POST TIME / PADDOCK
Williams Post Time / Paddock. Defect geen bezwaar, even-
tueel ruilen tegen een electronische Bally/Williams kast.
André Boot, Zoetermeer, tel: 079-3617402

EINDELIJK!
Eindelijk weer 140m2 ruimte om
mijn oude hobby weer op te pakken,
flippers repareren en spelen. Ik ben
daarom op zoek naar flippers en
neons (Wanddecoratie, moet wel
een gezellige ruimte worden.)
H. Blom, Zwolle, tel: 038-8505502

GEZOCHT: BUMPERCAPS BLACK KNIGHT
Ik zoek de originele popbumpercap van
de Black Knight uit 1980, tevens ben ik
geinteresseerd in een flyer, een manual
(met schema’s) en een gave kopruit.
Prijs in overleg.
Michel, Gouda, tel: 0182-570931

GEZOCHT: INSTRUCTION CARDS
Instruction cards Volcano en Fire! Ik
zoek de inlaycards van deze beide
flippers. Een copietje vind ik ook ok.
Prijs in overleg.
Michel, Gouda, tel: 0182-570931

GEZOCHT: DISPLAYBOARD
Gezocht het displayboard van Big Guns
(Williams) evt. defect of zonder display...
André Boot, Zoetermeer, tel: 079-3617402

GEZOCHT: POSTER MEDIEVAL MADNESS
 Wie heeft er voor mij een in goede staat
verkerende poster van de MM? Over de prijs
worden we het wel eens!
ToM, Rijen, tel: 06-55303144

GEZOCHT: MANUAL VULCAN + FIRE QUEEN
Wie kan mij helpen aan een handleiding
en schema van de Gottlieb Vulcan of
Gottlieb Fire Queen. Beide flipperkasten
zijn uit oktober 1977.
Paul Rek, Maassluis, tel: 010-5925924

GEZOCHT: MANUAL SKATEBALL
Wie heeft er voor mij een handleiding/schema’s
van een Bally Skateball (begin jaren 80)? Mag
ook kopie zijn, als hij maar bruikbaar is om die
kast aan de praat te krijgen.
JW Eckhardt, Nijmegen, tel: 024-3774902

WILL MY BLACK KNIGHT SURVIVE ???
Wie kan mij advies geven over de haalbaarheid van een restauratie van een
Williams Black Knight uit ’83. De ruit is nog in redelijke staat, zo ook het
speelveld maar de CPU komt niet meer door de selftest.
Marc van Eick, Hilversum, tel: 06-54243724

GEZOCHT: SCHEMA + MANUAL
Gezocht schema + manual van de “Devil
Riders” (Zaccaria), kopie mag ook...
Luc Lemmens, Maastricht, tel: 043-3510626

GEZOCHT: KOPRUIT “FIREPOWER”
Gezocht een in goede tot zeer goede staat zijnde
kopruit voor de Williams Firepower (1980).
R. Blom, Arnemuiden, tel: 0118-603431
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WIZARDde 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

Van het Secretariaat Jurgen van de Peppel

Beste mede-
flipperlotgenoten,

Eind december.

Een nieuw jaar voor de deur en bijna een
heel nieuw en tegelijkertijd ook weer
oud jaar achter ons.

En, om met dat laatste te beginnen: weet
u nog hoe spannend het was exact 1 jaar
geleden? Zouden we 1 januari 2000 nog
wel elektriciteit, gas en/of water heb-
ben? Kunnen we nog geld uit de muur
halen? Zou de wereld nog wel bestaan
(lees: zouden we nog kunnen flipperen)?

Lotgenoten: zelfs m’n flipperkasten
hebben de slag overleefd, kenden ook 1
januari 2000 hoewel 1 kast de datum
vergeten was. Tja, ook batterijen raken
in 2000 leeg.....

Pinball Open, het Dutch Pinball Open in
Numansdorp met daar voorafgaand en-
kele voorrondes en inclusief het NK
PC-pinball, een vernieuwde homepage
met een speciale Qwiz, de nieuwe kop-
ruitenposter, we hebben een antal Pinball
2000 machines kunnen regelen voor de
leden, het TASPP evenement en natuur-
lijk de 4 Spinners waarvan u het laatste
exemplaar van dit jaar nu in uw handen
heeft.

Kortom: dat is nogal wat. En, al terug-
blikkend, wil ik hierbij de mensen die
dit mogelijk gemaakt hebben bedanken
voor hun inzet.

En dan het volgende jaar. Het is duide-
lijk dat de flipperkast terrein verloren
heeft t.o.v. andere amusementsspelen.
En dat we dus meer en meer op de goede
wil van leden aangewezen zijn.

Verder zal Guus zijn functie als voorzit-
ter in 2001 overdragen.

aangewezen zijn. Leden die o.a. tijdens
evenementen hun handen uit de mou-
wen willen steken maar ook leden die
nieuwe ideeën hebben zijn van harte
welkom.

Een opzet zijn de regionale afdelingen,
een goed voorbeeld van leden die het
leuk vinden om de NFV op regionaal
niveau te vertegenwoordigen, uiteraard
gesteund door de NFV.

In nummer 1 van 2001 zal er een oproep
komen om mee te doen en te denken op
andere specifieke gebieden binnen de
NFV zoals techniek, evenementen,
homepage etc.

Denk daar als eens over na, wat zou u
voor die ruim 800 leden kunnen beteke-
nen? En mocht u niet tot Spinner #1
2001 kunnen wachten dan kunt u ons
bellen, faxen, langskomen, e-mailen u
noemt het maar op.

Want de NFV, dat zijn u en u en u en u
en..... wij allen samen,

Veel creativiteit toegewenst in 2001,
Het gaat u goed,

Jurgen

Maar als ik eens specifiek terugblik wat
we als NFV met elkaar georganiseerd
en gemaakt hebben: een reis naar de
grootste amusementsbeurs van de we-
reld: de ATEI in Londen, het Belgian

Wat inhoudt dat als we evenementen en
andere dingen die de vereniging heeft
voortgebracht willen kunnen voortzet-
ten we meer en meer op de leden zelf
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Spinnertjes

Te Koop

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.

TE KOOP: (3-11)
-DM flipperkast Pinball Magic in nieuwstaat bouwjaar 1995 prijs hfl 1450
-DM flipperkast STARTREK 25 th anniversary hfl 1000
-RAVEN bj 87, mooie kast in goed werkende staat hfl 600
Corné Wevers, 06-22847090, b.g.g. 0168-327495

BLACK ROSE (12-12)
Description Mooie flipperkast en technisch in
orde. Thema piraten. Vraagprijs: fl.1050,-

Michel van son, Gouda, tel: 0182-570931
sylvianatrop@michelvanson.myweb.nl

DRIE TOPPERS! (14-12)
Roadshow. In zeer goede staat. Prijs: fl.2950,-

Johnny Mnemonic. Prijs: fl. 2650,-
Ongereviseerd fl. 2150,-

Pistol Poker. Gemaakt door Alvin & Co.
Unieke Dotmatrixer uit 1993. Prijs fl. 1650,-

Thuisbezorging is mogelijk.
Roland Rozenveld, Numansdorp
tel: 0186-655689.

WHODUNNIT (B’95) (18-12)
In perfecte staat. Vraagprijs fl. 1750,-
Rob Leering, Koedijk
tel:072-5643332 of 06-50591634.

BLACK ROSE (18/12)
Mooie flipperkast en technisch in orde,
thema Piraten FL1050,=
Michel, Gouda, tel: 0182-570931

BEAT THE CLOCK (7/12)
Goed werkende kast voor een redelijke
prijs, ziet er netjes uit! FL 550,=
H. van Schubert, Zwolle, tel: 038-4230243

DRIE STUKS (7/12)
Baywatch:
Komt december binnen wordt geheel
nagekeken met boekje en sleutels geleverd.
Je kunt een bod uitbrengen boven de 1500,=
en de kast reserveren. FL 1500,=
Indiana Jones:
Komt december binnen wordt geheel
nagekeken met boekje en sleutels geleverd.
Je kunt een bod uitbrengen boven de 2750,=
en de kast reserveren. FL 2750,=
Addams Family:
Komt december binnen wordt geheel
nagekeken met boekje en sleutels geleverd.
Je kunt een bod uitbrengen boven de 3750,=
en de kast reserveren. FL 3750,=
Huub, Hilvarenbeek, tel: 06-55994061

3X (30/11)
Theatre of Magic, Star Trek next Generation & Freddy
a nightmare on Elmstreet. In perfecte staat, zeer goed
onderhouden, los te koop. Doe aub een serieus bod !
F. Doorhof, Emmeloord, tel: 06-53128510

THE SHADOW (30/11)
Perfekte in nieuwstaat verkerende kast.
Alles is nagekeken en werkt goed incl.
manual, schema’s reserve plastics en
sleuteltjes. FL 1750,=
Rene Strijker, Enschede, tel: 06-54682816

datum = 28-10-2000
naam = Attack from mars
opmerking = De flipperkast moet in goede staat
zijn (alles moet het dus doen!) De kast hoeft niet
persee gewassen te zijn.
prijs = niet duurder dan +- 2100 gulden

datum = 17/09/2000
naam = jubilee
opmerking = Rects voor plastik decor onder en
flipper old chicago

GEVONDEN OP EEN ADVERTENTIESITE OP HET NET...
ZOUDEN ZE VEEL KANS VAN SLAGEN HEBBEN??

THE MACHINE (19/11)
Oftewel the Bride of Pinbot, in prima
staat! Gepoetst gerubberd
enzovoort, je kent het wel... word zij je
nieuwe echtgenote??? FL 900,=
E. Nollen, Alkmaar, tel: 06-29016045

BAYWATCH (19/11)
Mooie kast 1995 fl. 1800,=
Chris Beekman, Assen, tel:
0592-359203 / 06-20949312
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Flipperkasten in de Media
Various Artists

Hi,
Een nieuwe bewoner van het
Big Brother-huis was Rex. In
het introfilmpje zagen we zijn
flipperkast thuis, oudere kast,
voetbalthema, kon niet zien
welke (geen kopruit in  beeld).
Wie weet dus nog leuke
gesprekken hierover in de
uitzendingen!
Greets van Axel

Flipperen is zelfs in de
dominowereld doorgedrongen.
Op domino-day onlangs op
SBS6 zat er ook een flipper-
kast in de uitzending van de
recordpoging. Alleen jammer
van die oude flipperkast-
geluidjes die erbij zaten!
Flipperse groet,
Marcel vd Zouwen

O.a. Jan v/d Bij, Frank Verweij, Axel van der Ende en Peter Hutjes (via Sam
Lapian) stuurden verschillende stukjes uit de Media.

Hier het eindklassement van de Twee-
spraak uit KRO's Tijd voor Twee (Radio 2)
van 24 november. Greets van Axel.

Twee flipperkasten maken plaats voor een
spelcomputer. Zegt de een tegen de ander:

5) Ik denk dat we nu echt onze laatste
veer moeten laten.

4) Wij waren altijd al degenen die de
klappen kregen!

3) Het blijft toch om de knikkers draaien.
2) Wij zouden toch moeten weten dat een

balletje raar kan rollen.
1) Wees gerust; echte vrienden zullen

altijd achter je blijven staan.
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Website 2

Titel: Pin-a-holic
URL:
http://members.brabant.chello.nl/~s.degraaf/
Taal: Engels
Webmaster: Steph de Graaf
Onderwerp: Flipperkasten archief, de
flipperkasten van de webmaster belicht,
flyers en veel meer. Kortom een website
door een echte liefhebber.
Gemiddeld aantal bezoekers per dag:
10
Omschrijving:
Pin-a-holic bevat veel informatie over
de flipperkasten van de webmaster. Hij
bezit 6 flipperkasten:

· Startrek TNG
· Theatre of Magic
· Pinball Magic
· Last Action Hero
· World Cup Soccer
· Tales of the Arabian Nights

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

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

PIN-ABC

P
P2K Pinball 2000
PAPA Professional and Ama-

teur Pinball Association
PAPS Pinball Arcade

Preservation Society
PB2K Pinball 2000
PF Police Force
PM Pinball Magic
PoA Path of Adventure (IJ)
POA Pinball Owners

Association (UK)
POTO Phantom Of The Opera
PP Pistol Poker
PP:TS Pro Pinball: Timeshock!
PP:TW Pro Pinball: The Web
PZ Party ZoneDie worden stuk voor stuk behandeld

met leuke en goede informatie. Het
Pinball Archief bevat zeer veel foto’s
van speelvelden, kopruiten. Allemaal
van dot matrix flipperkasten, zoals No
Good Gofers en Dracula. .Verder vindt

u heel veel informatie, die heel
goed te lezen is, dankzij de
mooie en nette vormgeving.U
kunt zien welke flyers de web-
master heeft, en u kunt er zelfs
een gemaild krijgen op aan-
vraag! Echt voor de verzame-
laar. Op de trade pagina kunt u
dingen ruilen, zoals flyers, plas-
tics en meer! Zeker het bezoe-
ken waard.

Bijzonderheden: De pagina
heeft een zeer mooie vormge-
ving, veel illustraties. Duurt
daarom wel iets langer om te
laden, maar dat is zeker de
moeite waard.

Ik hoop dat u veel plezier heeft
gehad met deze internet rubriek:
PinneWeb.

Als u uw reactie op deze ru-
briek kwijt wilt, kunt u die al-
tijd mailen naar:
pinball@pagina.nl

Ook voor vragen, wat u maar
wilt. Tot de volgende Spinner!
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Voorpagina (!)
van de volks-

krant en de dag
erna nog eens

dunnetjes
overgedaan op
‘de Voorkant’.

Wow...
Als het nu eens

goed nieuws
geweest was!
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Hi Pinball fellows,
Welkom bij de nieuwe rubriek:

“PinneWeb”

Internet groeit met de dag. Het is de
informatiebank van dit moment. Er is
ook zeer veel over pinball op het inter-
net te vinden. Daar gaat deze rubriek
over. Hier worden elke Spinner twee of
drie Pinballwebsites belicht die op de
centrale website, de Pinball Startpagina,
staan.

Welke websites komen aan bod? In prin-
cipe komen originele, mooie, degelijke
websites aan bod die natuurlijk te ma-
ken hebben met Pinball. Daarom staan
ze ook op het centrale Pinball
bijeenkomstpunt, De Pinball Start-
pagina!

Bij iedere website die wordt belicht
staat een beschrijving, leuke dingen die
je kunt doen, de informatie die je daar
kunt vinden, etc. Als u een website wilt
bezoeken, typt u het adres dat erbij staat
in uw internet browser, maar u kunt er
natuurlijk ook via de Pinball Startpagina
komen.
Om te beginnen belicht ik eerst de Pinball
Startpagina zelf. Dat is immers de pa-
gina waar alles vanuit gaat.

Thijs BorgmanDeel 1
Website 1:

Titel: De Pinball Startpagina
URL: http://pinball.pagina.nl en
http://pinballforum.nl.nu
Taal: Nederlands
Webmaster: Thijs Borgman
Onderwerp: Algemeen, Links, Start-
pagina
Gemiddeld aantal bezoekers per dag:
150
Omschrijving:
De Pinball Startpagina is een vrij nieuwe
website. Hij bestaat sinds juni dit jaar.
Op de pagina staan meer dan 170 links
naar verschillende Pinball websites. De
pagina werkt samen met startpagina.nl
die het concept bedacht heeft. De pa-
gina is snel te laden, met zeer overzich-
telijk geordende informatie. Vele han-
dige rubrieken, zoals: reparatie, Pinball
websites, Flipperkasten te koop. U vindt
wat u zoekt.

Op dit moment komen er zo’n 150 be-
zoekers per dag op de Pinball Start-
pagina. Met hoogtepunten van onge-
veer 200! Hoe sneller de flipperkast uit
de handel gaat, hoe meer mensen zich
óók op de Pinball Startpagina vereni-
gen. Dat kun je merken aan de stijging
van 100 naar ruim 150 bezoeken per
dag.

Bijzonderheden:
De startpagina
wordt vaak
geupdate met
nieuwe links en
andere dingen, zo-
als de zeer grote
update die nu ver-
wacht wordt: Pinball
spellen te downloaden. Complete ver-
sies van o.a. Pro Pinball Timeschock en
The Web. Verder kunt u nu ook meepra-
ten over Pinball op een speciaal Pinball
Forum. Stel vragen, verkoop uw flip-
perkast en meer! Alles wat u kwijt wilt
op flippergebied kunt u posten in het
forum. U kunt er via de pinball start-
pagina naar toe, maar u kunt nu ook
rechtstreeks naar het forum door naar
http://pinballforum.nl.nu  te gaan. Ook
kunt u zich nu aanmelden op de Pinball
Nieuwsbrief, die al ongeveer 50 leden
heeft. U wordt dan op de hoogte gehou-
den van flippernieuws en nieuwe updates
op de Pinball Startpagina! Kortom: Een
echte startpagina voor de pinball lief-
hebber.
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Enige tijd geleden las ik in de
“Spinner” een artikel over iemand
die een Bally “Variety” bezat. Ik kreeg
de indruk dat niemand precies wist
wat zo’n bingokast voor een spel was,
dus lijkt het me leuk om hier een uitleg
te geven.

Om het ontstaan van dit fenomeen te
verklaren moeten we terug naar 1951.
In januari van dat jaar bekrachtigde de
toenmalige Amerikaanse president
Harry Truman een wet tegen gok-
spelen, de zo geheten “Johnson Act”.
Deze wet was bedoeld tegen de overal
opduikende eenarmige bandieten, de
jackpotmachines. Behalve in de sta-
ten Nevada en New Jersey werden
deze apparaten in de gehele V.S. ver-
boden. Maar, gokken wilde men toch,
dus de fabrikanten zochten een uit-
weg. Dat werd de bingo.

Uit de oude doos....
Henk de JagerAflevering 6: Bingo’s, de verguisde pinball-variant

Valt een bal in een van die gaten dan
wordt het corresponderende cijfer
verlicht in de bovenruit op een
bingokaart die uit 5 x 5 rijen cijfers
bestaat. Lukt het de speler om drie
cijfers naast elkaar te schieten dan
verdient hij 4 gratis spelen.

Vier naast elkaar levert 16 en vijf
naast elkaar 75 (!) vrije spelen op.
Hoe kon zo’n ogenschijnlijk saai
spelletje concurreren met de gok-
kast? Het geheim zit hem in het
“opvoeren” van de bingo. Werpt de
speler voordat de eerste bal wordt
afgeschoten nog een dubbeltje in
dan gaan er overal lampen flitsen en
de speler kan (let wel: kan…) een
extra feature krijgen: bijvoorbeeld
het uitbetaalschema voor 3- 4- en 5-
lijn wordt verhoogd naar 6, 24 en 96
vrije spelen, of een venster wordt
verlicht dat aangeeft dat de hoeken
van de kaart 200 vrije spelen ople-
vert, of: magic lines of magic squares.

Magic lines zijn verticale of horizon-
tale lijnen op de bingokaart waarvan
de cijfers één, twee of drie posities
op en neer (of heen en weer) kunnen
worden bewogen zodat de speler cij-
fers naast elkaar kan plaatsen om zo
meer winkansen te hebben.

Dat herhaald inwerpen kan ongelimi-
teerd doorgaan; het is alleen niet zeker
dat men voor ieder ingeworpen dub-
beltje ook echt wat krijgt. De speler
kan het spel zo duur maken als hij wil.
Zijn de vijf ballen afgeschoten dan
kan de speler nog verder gaan: hij kan
proberen een of meerdere extra ballen
te kopen. Ook dat gaat weer volgens
het “flink bijvoederen” recept.

Die honderden vrije spelen werden
niet echt verspeeld: had men bijvoor-
beeld 100 spelen op de meter, dan liet
de cafébaas de teller naar 0 lopen en
kreeg de speler een tientje uitbetaald.
Volgens de fabrikanten was hier sprake
van een behendigheidsspel. Ja, ja.

Bingo is puur én zwaar gokken, vaak
nog heftiger dan de jackpot machine
die juist was uitgebannen. De bingo
veroorzaakte ook strijd in de flipper-
wereld. Fabrikant van het eerste uur,
Dave Gottlieb, heeft zich altijd tegen
de bingo verzet. Hij zag het -terecht-
als een bedreiging voor de flipperkast.
Slechts twee fabrikanten bouwden
deze uiterst gecompliceerde appara-
ten: Bally en United.

Toen de ware aard van de bingo aan
het licht kwam werd hij in veel landen
-en Amerikaanse staten- verboden.
Vaak werd in een moeite door ook de
flipperkast illegaal verklaard. In 1957
sloot United de deuren, Bally bouwde
nog tot 1980 bingo’s. Nu worden deze
machines, elektronisch, nog in België
gebouwd; één van de weinige landen
waar ze nog zijn toegestaan.

De flitsende lampen kunnen “1st”,
“extra” en “ball” verlichten, zijn de
drie vakjes verlicht dan verschijnt een
extra bal. Dit kan drie keer worden
herhaald. Door flink opvoeren kun-
nen ook de te winnen vrije spelen
behoorlijk oplopen. Vele honderden
credits behoren tot de mogelijkheden.

Het spel lijkt simpel: werp een dub-
beltje in, schiet de zo verkregen vijf
ballen af die over een veld met 25
genummerde gaten komen te rollen.
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De volgende dag zijn Luc, Bart en ik
naar Chicago geweest om inkopen te
doen en om de hoogste wolkenkrabber
van Amerika (Sears Tower) vast te leg-
gen in de Spinner.

De laatste dag van de Expo werd de
finale gespeeld met de zestien beste
spelers uit het klassement van de dagen
ervoor.

Twee N.F.V. leden (Roy Wils en Rene
van Gool) wisten bij de beste zestien te
komen maar moesten toch zonder ere-
metaal naar huis.

Ook wij moesten weer naar huis en met
de koffers bomvol en een Bow
and Arrow kopruit als handba-
gage viel dat niet echt mee.

Gelukkig is alles heel geble-
ven zodat de kopruit van de
Bow and Arrow de flipperkast
weer compleet maakt.

Met vriendelijke flippergroet,
Bert van Ingen

Roy Wils ziet het allemaal nog zonnig in...

Opperste concentratie in de finale...

Na de finale. Allebei eruit...
Roy Wils:   5e
Rene van Gool: 16e
Max Factor: 27e NOMet dank aan: Keith Johnson, Kevin Martin,

Scott Piehler en ‘Webko’.
Http://www.bull.usyd.edu.au/pinball/

PIN-ABC
NBAF NBA Fastbreak
NF No Fear
NGG No Good Gofers
NOS New Old Stock

OP Operator
OT Operation: Thunder!
OTOH On The Other Hand
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Beste medeflipperlotgenoten,

Niet dat ik het nu eens niet over onze
hobby wil hebben, nee, FF wat anders is
een televisieprogramma van de Vara
wat bijna dagelijks rond de klok van vijf
uur wordt uitgezonden. Dat het ver-
dwijnen van de flipperkast toch een
hoop mensen doet schrikken blijkt wel
uit de vele reportages die dit jaar naar
aanleiding hiervan geweest zijn, in kran-
ten (diverse grote regionale en lande-
lijke), op de radio en ook op TV.

Zo werd ik ergens begin september door
de redactie van het genoemde TV-pro-
gramma gebeld. “Goh, wat lezen we nu,
de flipperkast gaat verdwijnen???”. “En
wat is er nu zo leuk aan flipperen, het is
toch gewoon een beetje op wat knoppen
drukken??”. “Zijn er ook wedstrijden?”.
“Wat is nou de allerleukste kast?”.
Etc etc....

Als we dan vertellen dat we een vereni-
ging zijn met meer dan 800 leden, dat
we (nog steeds!) de wereldkampioen
flipperen onder ons hebben en dat we
wedstrijden organiseren waaraan flip-
peraars uit heel Europa mee doen dan
hoor je al snel een stilte gevolgd door
een klap als gevolg van het achterover
slaan...

Want wij mogen het dan tamelijk nor-
maal vinden dat we één of misschien
zelfs vier of misschien zelfs tien flip-
pers thuis hebben staan, de “buitenwe-
reld” kijkt daar toch iets anders tegen-
aan (onbegrijpelijk, nietwaar?)

FF wat anders...
Jurgen v/d Peppel

Maar goed, na zo’n gesprek, wat in
dit geval 3 kwartier duurde, is de
boodschap: we laten nog wel wat
van ons horen. En dat klopte. De
donderdag voor het TASPP evene-
ment de telefoon. “ Met de VARA.
Kunt u maandag naar de studio’s
komen?”. Let wel, tussen het eerste
telefoongesprek en deze uitnodi-
ging zat dus bijna bijna een maand
en of je dus over 4 dagen, na een
tamelijk vermoeiend TASPP week-
end wil langskomen. Hoe kan het
zo uitkomen...

Ach, het is voor het goede doel dus
om half 2 ’s middags in de VARA
studio. Zoals gezegd, het pro-
gramma begint om vijf uur dus hoe
krijg je die 2 ½ uur gevuld? Nou,
door eerst eens een paar flipper-
posters in de gang op te hangen.
Het pand is net nieuw en de muren

nog maagdelijk wit. Het perso-
neel was opgedragen niets aan
deze muren te hangen maar ja,
hoe zit dat met bezoekers?
Kortom, ze hangen er.

Dan de repetitie. Voor me zat een
mevrouw met een “wedstrijd”-kip.
Een hele mooie want hij (of beter
gezegd, zij) was Miss Kip. Om dat te
bereiken werd de kip door de
eigenaresse zo’n 6 uur geföhnd. En
dan denk ik, beste medeflipper-
lotgenoten, hoe kijkt de buitenwe-
reld dan tegen het flipperen aan als je
in zo’n zelfde programma zit als een
wedstrijdkip?

Dan is het 5 uur, we gaan “LIVE”. Dat
betekent dus gewoon gedaan is gedaan,
je kan er niet iets uitsnijden of bij-
plakken nee, goed is goed en fout is fout.
Nadat de kip een snel-föhn-beurt had
gehad sprintten de cameramensen,
kabelsjouwers en natuurlijk de
presentatrice Maut naar de 2 flipper-
kasten, een Tommy en een Medieval
Madness die Jan van der Klaauw nog
een paar dagen na het TASPP weekend
kon missen.

Al spelend, wat geen goede combinatie
is met interviewen, ging het al snel over
op de sociaal-emotionele kant van het
flipperspel...?!?

“Stel dat je staat te flipperen en de
telefoon gaat en het is:

- je moeder, neem je dan op??
- je beste vriend, neem je dan op??
- en als ie nou enorm liefdesverdriet

heeft, neem je dan op??
- je vriendin, neem je dan op??
- en als ze nou om twaalf uur jarig is en

ze geeft dan op dat tijdstip een sur-
prise party”, neem je dan op??

!!!!! S-T-O-P!!!!!

Goed, nadat ik dat dus geroepen had
(immers, het is toch live, kan er niet
uitgeknipt worden) begon het interes-
sant te worden. Op de Medieval: “hoe
werkt dat nou eigenlijk?”. Tja, en dan is
het Tie-Vie man... dus moet het snel
sneller snelst. Oftewel, ik had net ver-
teld dat het om het verslaan van kasteel-
heren ging toen we
overgingen naar
het volgende
item....

De NFV en Striker Extreme poster hangen in de
gang bij de VARA

De grimeur :"niet veel meer aan te doen...."
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Advertentie Fun 4 You

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

www.pinball.nl        www.fun4you.nl www.flipperkasten.nl
Bezoek ook onze uitgebreide homepage op:

Altijd 100% gereviseerde flipperkasten
Steeds wisselende voorraad

Uitsluitend volgens afspraak
Vrijblijvend advies - Goede service

Nieuwe voorraad kasten:
O.a. Revenge from Mars * Medieval Madness

JunkYard * Scared Stiff e.v.a.!!!
Showroom bezoeken?

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

Zeer zeldzaam was het
prototype van de Viper met 3-D backglass
en totaal ander speelveld en de Big Bang
Bar (zie foto volgende pagina).

Na de eerste Expo dag werd er een
Medieval Madness verkocht voor $4.500
(zo’n f 11.500,-). Ja ja, Amerika, het land
van de onbegrenste mogelijkheden.



jaargang 9
nummer 3

8

Kortom, met reistijd zo’n 6 uur bezig
voor een interview over je moeder, je
beste vriend, het liefdesverdriet, je vrien-
din met bijbehorende surprise en onge-
veer 18 seconden Medieval. Ach, het is
voor het “goede doel” en het zou mooi
zijn als we binnenkort de 1000 leden
kunnen halen en alle kleine beetjes hel-
pen.

Kleine maar ook grote beetjes voor 2001
zoals voorrondes, NFV locale afdelin-
gen en natuurlijk het Dutch Pinball Open
waar we tevens het 10-jarig jubileum
van de NFV vieren.

De Medieval Madness en de Tommy in de studio opgesteld.

Het nieuwe VARA gebouw, veel, heel veel beton.

En ook deze evenmenten, beste lotgenoten, zijn LIVE.

Niets uit te knippen of na afloop nog aan te plakken.

2001 wordt een mooi jaar.

En dat wenst het bestuur u dan ook van harte toe.

Met vriendelijke flippergroet,

Jurgen

Pat Lawlor creates new Stern pinball

Melrose Park, Illinois - Stern Pinball,
Inc. and Pat Lawlor Design, Inc. have
announced that they have joined
forces to create and design pinball
machines. They have already started
working on their first game.

Pat Lawlor worked for Williams’
pinball division and was responsible
for the programming and designing of
video game, pinball machines, and
redemption games. He is credited with
such great pinballs as “Whirlwind,”
“Funhouse,” “Twilight Zone,” and the
best selling pinball of all time, “The
Addams Family.”

John Krutsch is the former head of
Mechanical Design for Williams’
pinball division. John’s mechanical

credits extend through the whole
pinball lineage of the last ten years.
John was also a former toy designer.

Louis Koziarz is a former game and
system programmer for Williams. His
credits include: “No Good Gofers,”
“Tales of the Arabian Nights,” and
system work on the Pinball 2000
project.

Together this team brings a combined
40 years of coin-op experience to the
table.

Pat Lawlor was quoted as saying,
“We are pleased to be associated with
Stern Pinball and look forward to
designing great pinball games
together.”

Gary Stern stated,
“We are really hyped to be working
with Pat and his team. We believe that
working together we can make
exciting Mechanical Action Pinball
machines for both the novice and
theexperienced player.”

Hier kunt u meer lezen over dit
onderwerp:

http://www.sternpinball.com/about.htm

VAN HET INTERNET:
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Tot twee weken voor de Expo waren er
nog geen aanmeldingen bij de NFV ge-
komen voor de reis naar Chicago.
Daarom ben ik naar Willebroek gegaan
om samen met onze Belgische collega’s
Luc de Borger en Bart Baaijens via
Zaventem rechtstreeks naar Chicago te
vliegen.

We vertrokken om 12.00 uur Belgische
tijd en vroeg in de middag (14.00 uur)
kwamen we in het Ramada hotel in
Chicago aan. We overwogen nog een
Penthouse suite maar helaas: zowel te
kostbaar (500 gulden / nacht) als vol.

Dan maar “behelpen” met een gewone
kamer. Na een middagdutje - om 23.00
in Hollandse tijd - word je toch nog moe
wakker. Maar Luc en Bart hadden een
afspraak voor een pinball party bij ie-
mand in de buurt thuis dus moesten we
toch opstaan. Kris-kras door Chicago
rijdend brachten twee Amerikaanse
pinball collega’s ons naar de party.

of Magic, The Addams Family,
Champions Pub etc etc zodat de inwij-
ding in de Amerikaanse pinball-scene

zeker goed te noemen was.

kaanse versie van Striker Extreme te
aanschouwen. Deze Amerikaanse ver-
sie heeft hetzelfde speelveld lay-out als
de versie die wij kennen maar is op
Amerikaans football gebaseerd. In plaats
van een Europese keeper staat er nu een
Amerikaans uitziende doelman op het
speelveld. Ook de graphics zijn totaal
anders maar de opbouw van het speel-
veld, plaats van alle ramps etc is wel
hetzelfde.

Diezelfde avond ging de beurs op de
Expo open dus direct daar heen om
inkopen te doen. Dat viel toch wel een
beetje tegen want, in vergelijking met
voorgaande jaren was er maar weinig te
koop. Wat er te koop was was schreeu-
wend duur, dit zal zeker gekomen zijn
door de hoge dollarkoers maar ook het
sluiten van de Bally/Williams fabrieken
zal daaraan bijgedragen hebben.

Als vanouds waren er ook veel Elektro-
Mechanische kasten te bewonderen en
was er een stand van de Pingame-Journal
(Amerikaans pinball tijdschrift) waar
de tekeningen van Sharkey’s shootout
te bewonderen waren (zie foto boven).

Chicago Expo Oktober 2000
Bert van Ingen

Daar aangekomen zagen we een in-the-
middle-of-nowhere vrijstaande woning
waaronder een groot souterrain was waar
de machines zich bevonden Minstens
25 kasten op een rij waaronder de Attack
from Mars, Revenge from Mars, Theatre

De volgende ochtend om 09.00 uur naar
de Stern fabriek om daar de nieuwe kast
van Stern, Sharky’s Shoot-out, te zien
opgroeien. Verder was er de Ameri-
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Adv. Magic City

36

Hallo, mijn naam is Daniel Kleinheren-
brink. Misschien ben je mij al wel eens
tegengekomen of ken je mij beter onder
de naam Free Ball. Free Ball is de naam
die ik gegeven heb aan mijn flipper
poets- en reparatie service.

De verassing is eraf maar wat ik doe is
dus het poetsen en repareren van flip-
perkasten. Dit is ontstaan uit de hobby
die ik met jullie deel: flippers. De eerste
flipperkast die ik ooit kocht was een
Bally Dr. Who. Ik kende het thema van
de vele Dr. Who series die ik als klein
kind volgde op de BBC en daarom sprak
mij de kast wel aan. Deze flipperkast
had ik eigenlijk stiekem gekocht en mijn
vriendin Nicolette wist nog van niets.
Dus ‘s avonds thuisgekomen geprobeerd
de flipperkast in huis te krijgen onder
het mom van “schat ik heb een verassing
voor je” en het lukte al was het met enige
tegenzin van mijn partner. Echter na een
paar spelletjes was ze er zelf niet meer
achter weg te slaan en waren we beiden
besmet met het flippervirus.

Na een paar weken begon de Dr. Who
toch vreemd gedrag te vertonen. Soms
resette de flipperkast zich midden in een
spelletje. Natuurlijk had ik wel eens in
de flipperkast naar die wirwar van dra-
den en elektronica gekeken maar zelfs
met mijn elektronica achtergrond had ik
nog niet de oplossing paraat. Dus speu-
ren op internet, bellen met techneuten
en mijzelf verdiept in de werking van de
kast ben ik er tenslotte uitgekomen en
heb het probleem verholpen. Hierdoor
heb ik veel geleerd over de werking van
een flipperkast. Omdat dat wel eens
nodig was gelijk maar eens het speel-
veld gedemonteerd en eens goed schoon-
gemaakt.

FLIPPER POETS-SERVICE

storingen te kunnen verhelpen heb ik
veel opgestoken van de techniek van
verschillende merken en generaties.
Dit laatste bleef ook bij vrienden niet
lang onopgemerkt en steeds vaker werd
ik gevraagd om eens naar hun flipper-
kast te kijken als die eens defect was.

Misschien vraag je je nu af wat heeft dat
met poets- en reparatie service te ma-
ken?
Om een lang verhaal kort te maken. Ik
had zoveel lol, handigheid en ervaring
gekregen in het repareren van flipper-
kasten dat ik op een goede dag besloot
om een flipper poets- en reparatie ser-
vice te beginnen. Er was en is aardig
vraag naar van mensen die één of meer-
dere flipperkast(en) in huis hebben staan.
Iedereen kan met een doekje en cleaner
het speelveld van zijn flipperkast poet-
sen. Maar waar moet je terecht als de
flipperkast defect raakt of het tijd wordt
voor een echte grote schoonmaakbeurt
waarbij het speelveld gedemonteerd
moet worden?

Als je daar geen ervaring in hebt of je
hebt twee linker handen dan is het niet
aan te raden om zelf aan je flipperkast te
gaan sleutelen. Zeker de moderne dot-
matrix flipperkasten zijn complexe ma-
chines. En voor je het weet sta je met een
dure puzzel aan onderdelen in je han-
den. Regelmatig kom ik zulke gevallen
tegen waarbij de eigenaar van een flip-
perkast zelf geprobeerd heeft zijn flip-
perkast te repareren en daarbij meer
kapot maakte dan dat er oorspronkelijk
defect was. Dat kan het uitlopen op een
duur grapje.

nieuwe rubbers. Tot slot wordt de flip-
perkast geheel getest en de schakelaars
en kontakten afgesteld.

Mocht het nodig zijn dan kunnen tegen
meerprijs ook slijtage onderdelen zoals
de flippers en popbumpers met nieuwe
onderdelen gereviseerd worden. Hier-
voor betaal je dan een meerprijs. Na
deze behandeling kan jouw flipperkast
er weer een lange tijd tegenaan. De
tarieven voor reparatie aan huis liggen
op fl. 50,00 tot fl. 75,00 voorrijkosten en
een uurtarief van fl. 35,00 exclusief
onderdelen. Indien de flipperkast of een
component niet terplekke te repareren
is kan ik hem meenemen naar mijn
werkplaats. In dat geval maken we vooraf
een vaste prijsafspraak voor de repara-
tie.

Alle genoemde prijzen gelden voor één
flipperkast. Wanneer je een grotere ver-
zameling hebt die regelmatig onder-
houd nodig heeft dan kan daar een spe-
ciale prijsafspraak voor worden ge-
maakt.
Omdat ik liever flipperkasten repareer
dan in de auto zit haal ik niet de flipper-
kasten uit heel Nederland op. Ik zit in
Lelystad en de grens tot waar ik flipper-
kast kan ophalen ligt tot de lijn tussen
Rotterdam en Nijmegen. Natuurlijk kun
je zelf ook altijd je flipperkast bij mij
komen brengen en ophalen dat scheelt
je in ieder geval in de kosten.

Heb je nog vragen, zit je met een defecte
kast of is jouw lieveling toe aan een
grote schoonmaakbeurt dan kun je mij
bereiken op:

Tel: 06-22867119
E-mail: free_ball@hotmail.com

of kijk op mijn website:
www.nicecars.myweb.nl

voor meer informatie.
Uiteindelijk de Dr. Who maar weer ver-
kocht omdat we het spelletje nu wel een
beetje door hadden en wel eens wat
anders wilden. Hierna zouden nog vele
flipperkasten volgen van mechanisch
tot dotmatrix. Enkele bekende flipper-
kasten die ik gehad heb zijn: Captain
Fantastic, Nip-it, Lost World, Joker
Poker, F-14 Tomcat, Judge Dredd en
ST:TNG waarbij de laatste nog altijd
mijn favoriet is. Al deze flippers hadden
wel wat mankementen van defecte lamp-
jes tot niet opstarten. Door mij steeds
weer in de techniek te verdiepen om de

Nu ben je natuurlijk wel nieuwsgierig
geworden naar wat dat allemaal kost?
Voor het schoonmaken van een dot-
matrix flipperkast vraag ik fl. 250,00
exclusief het vervoer. Eventueel kan ik
de flipperkast bij je komen ophalen en
wanneer hij weer klaar is bij je terug-
brengen. Voor het vervoer reken ik fl.
50,00 tot fl. 75,00 afhankelijk van de
afstand. Voor die fl. 250,00 wordt het
speelveld gedemonteerd dus alles wat
los kan gaat eraf. Hierna wordt het speel-
vlak schoongemaakt, behandeld met
polish en defecte lampjes en flashers
worden vervangen. Wanneer het speel-
veld weer wordt opgebouwd maken we
alle onderdelen schoon en gebruiken

N.F.V.-leden krijgen

10% korting!!



jaargang 9
nummer 3

10

Op zaterdag 6 en zondag 7 oktober
2000 werd weer de jaarlijkse juke-
boxbeurs in Rosmalen gehouden.

Dit jaar heb ik de beurs op zaterdag
bezocht en wel nèt nadat de groot-
ste drukte bij de kassa’s voorbij
was. Het was weer erg druk, maar
zoals altijd ook heel gezellig. Daar-
naast viel het op dat de organisatie
steeds perfecter wordt.

Snel parkeren, veel kassa’s open,
suikerspinnen voor de kinderen,
veel horecagelegenheden, de
“Verkeerstuin” van Autotron geo-
pend voor de kinderen, en het Auto-
museum toegankelijk voor de
geïnteresseerden. Je hoeft aldus de
overige gezinsleden niet meer thuis
te laten als je een dagje gaat
“retroën”.

Maar goed, om met de deur in huis
te vallen, hoe zit het met de flipper-
kasten op deze beurs? Ja, er ston-
den er weer genoeg. Maar zoals elk jaar
waren de meest gewilde flippers al vóór
openingstijd verkocht.

Onze mede-europeanen zijn blijkbaar
niet zo netjes om te wachten totdat de
beurs voor publiek open gaat.

Jukeboxbeurs in Rosmalen
Frank Verweij

De Zwitsers die ik vrijdagavond 5 okto-
ber om 22.00 op visite kreeg hadden hun
slag al geslagen. In de hal werd hen,
zoals elk jaar, geen strobreed in de weg
gelegd. Wat hadden zij dan gekocht?
Een Bally 1972 FIREBALL, een
Gottlieb 1982 HAUNTED HOUSE en
een Bally 1977 EVEL KNIEVEL. Daar-

naast wat kopruiten en een stapel
flyers.

Ook de handelaren die op de beurs
stonden met een stand kaapten vóór
de officiële openingstijd een groot
deel van de interessantste items weg
voor de neus van de particuliere ver-
zamelaar. Vervolgens verkopen zij
de spullen door voor hoge prijzen. Je
raakt er zo onderhand aan gewend na
al die jaren.

Er is blijkbaar nog maar één
mogelijkheid om in het be-
zit te komen van een reeds
lang gezocht flipperitem:
bel de handelaren van tevo-
ren op en vraag hen wat zij
mee gaan nemen naar de
beurs. Als je geluk hebt kun
je wat spullen reserveren!

De volgende in Nederland niet veel voor-
komende flipperkasten waren op de
beurs aanwezig:

Williams 1972 OLYMPIC HOCKEY,
Gottlieb 1966 DANCING LADY (schil-
derwerk niet origineel) en Bally
FIREBALL homeversion. Daarnaast
zag ik o.a. een Bally 1971 FOUR
MILLION B.C., een Bally 1975
WIZARD, een Bally 1981 FIREBALL
2, een Bally 1964 BIG DAY, een
Williams 1977 BIG DEAL, een Recel
1977 SPACE RACE, een Williams
AZTEC 1976, een Bally 1974 AMIGO
en een Bally-bingo VARIETY.
De verkoopprijzen lagen ongeveer tus-
sen de fl. 750,- en fl. 2.000,-.
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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!!

Demolition Man heeft enorm veel ‘geintjes’. Hier komen ze:

Als je in plaats van met je gewone flipperknoppen, de handvaten gebruikt, krijg je voor elk gemaakt
‘Combo’ 1M extra bij je bonus.
Beiden rode knopjes op de handvaten indrukken levert op:
...Een Secret Jackpot, tijdens het begin van een Multiball
...Een “Eat at Joe’s”-animatie en 5M als je de “Big Points/1M” beloning in de bovenste lock krijgt.
...Een “WAG” en 10M als je hierbij bovendien ook de andere knoppen op de handvaten indrukt!
...Een 10M Capture Bonus als je het vlak nadat je Simon voor de derde keer hebt gevangen doet.
...Een gruwlijke animatie en 10M Smithers bonus als je het direct na je tweede ‘Retina Scan’ beloning doet.
...Een 10M “Feel Great” bonus als je het direct na de “U-Look-Gr8-2Day” beloning doet
...Een exploderende koe en een AcMag beloning als je het tijdens de AcMag mode doet.

Kortom: drukken op die knoppen!!

* Rob Adams uit Amersfoort vanaf 1 januari de nieuwe NFV penningmeester ad interim is. Hij neemt de
taken van Jos van der Linden over en wordt op de ALV naar verwachting formeel gekozen.

* het NFV-bestuur op zoek is naar enkele nieuwe bestuursleden
* de kerstpuzzel al is opgelost door onze voorzitter maar hij niet mee mag doen voor de prijzen vanwege

mogelijk misbruik van voorkennis!
* de prijs van een goede Medieval Madness kast binnenkort boven modaal wordt
* er in op de voorpagina van de Volkskrant onlangs een mooi stuk stond over flipperkasten
* onze hoofdredacteur Martijn van Aken tegenwoordig in de residentie woont
* ons aller Ad Jonker zijn verblijf in Midden-Amerika heeft overleefd en volgens eigen zeggen 100 drugs

smokkelaars heeft gepakt op zee;
* er in Zwolle een aanstormende flippertalent woont: Mark van der Gugten
* Mark van plan is om de nieuwe Nederlandse kampioen te worden;
* Op 28 en 29 april volgend jaar het grote Dutch Pinball Open wordt georganiseerd;
* Er meerdere DPO-voorrondes worden gespeeld in de maanden maart en april
* Hans Balk in Arnhem druk bezig is om het eerste regionale NFV steunpunt gereed te maken en zelf een eigen

website heeft;
* De NFV eind april 2001 10 jaar bestaat!
* We daar een mooi feestje van gaan maken tijdens het Dutch Pinball Open;
* De uitzending over flipperen op Radio2, op de drukst bezochtste pinball website van Nederland staat?
* Dat deze website de Pinball Startpagina is? Nu de hele uitzending te downloaden! Erg handig voor de mensen die

hem gemist hebben!
* Eric Bartels zijn tosti's per 3 stuks besteld?
* En dat hij dan slechts een klein gaatje gevuld heeft!
* Jan van der Klauw een geheime tip heeft om goed te presteren tijdens een flipperwedstrijd?
* Door "technisch in het rond te kijken" en niet zo op de bal te letten je veel relaxter speelt en volgens Jan zo veel

meer punten haalt;
* Albert Nomden dit de volgende keer gaat proberen;
* En om te oefenen defecte lampjes zoekt;
* Sam Lapian al helemaal gereed is voor het 2e kampioenschap PC-PINBALL op 29 april
* Agnes Altena al aan het trainen is voor het Dutch Pinball Open. Zij wil voor de vierde keer Nederlands kampioen

worden. Maar onder andere Helen Verbeek, Hetty Bijsterveld, Chantal Mertens en Hilde de Jong hebben daar
andere ideeën over;

* Er een “Flipper Poets Service” bestaat in Lelystad waar NFV-leden 10% korting krijgen;
* Op zondag 14 januari de eerste bijeenkomsten zijn van de NFV regionale steunpunten in Arnhem (Hans Balk) en

Amersfoort (Rob Adams) voor leden uit die regio;
* Er in het voorjaar nog enkele regionale steunpunten gaan starten o.a. in Almere, in Twente en in Brabant;
* De Spinner voor het eerst vanuit Delft is verzonden na jaren Valkenburg als vertrekpunt;
* Je niet te lang moet wachten met bestellen van reserveonderdelen voor je flipperkast. De voorraden raken

snel op.
* we nog steeds elke maand minstens 20 nieuwe leden krijgen, meestal via internet



jaargang 9
nummer 3

11

Advertentie 50-50

Fif
ty-

Fif
tyIedere 2 weken nieuwe aanvoer flippers

Kijk op www.jukeboxshop.nl voor aktueel aanbod
stuur een mailtje naar info@jukeboxshop.nl

en u wordt op de hoogte gehouden
van binnenkomende kasten.

Fifty-Fifty
Jukeboxen - Flipperkasten - Fifties Items

Telefoon:
06-54942532

Adres showroom:
Nijverheidsstraat 10

8471 AB Wolvega

FLIPPER DUMP DAG

Zaterdag 20 januari flip
per dump dag. 20

flippers voor 475,= per stuk. Zo meenemen

(werkend) bezorgen (heel nederland 75,=)

alle andere flippers 10 % korting die dag.

Ben Oreel uit Goes vond
nevenstaande foto. Het
grappige is dat het nog echt
bestaat ook (hij bezit er zelf
één). Het hebbedingetje komt
van Hallmark, is uitgebracht in
1996. Er worden nu aardige
bedragen neergelegd voor een
‘Hallmark Pinball Wonder
Magic’. Het leukste van het
hele ding is dat het dus,
wanneer aangesloten op je
kerst verlichting, ook echt het
geluid van een 60’s flipper
maakt, lichtjes heeft die werken
(en dat is redelijk uniek voor
een flipperkast op lokatie, red;-)),
en je zelfs een klein balletje kan
afschieten. Zover ik
weet, is hij NIET in
Nederland
verkrijgbaar.

34

Flipperen in Spanje in het jaar 2000
Tegenwoordig kun je nog steeds flip-
peren in Spanje heb ik gemerkt op mijn
vakantie-adres, maar de prijs per spelle-
tje is niet mis: ongeveer fl. 1,35 voor 3
ballen op een niet onderhouden flipper
jaren ‘80/’90 flipperkast! Niet best, dus.
De flippervingers werken doorgaans niet
naar behoren en verschillende score-
mogelijkheden weigeren botweg dienst.
Op mijn vraag aan een medewerker van
een flipperhal waar de electro-mechani-
sche flippers gebleven zijn, kreeg ik te

horen dat deze deels geëxporteerd zijn
naar de USA en Afrika én deels op de
vuilnisbelt zijn beland. Een geval van
jammer dus voor de Europese liefheb-
ber.

De electronische flippers (bijvoorbeeld
de (1987) Pole Position van Sonic) zijn
voorzien van spraak- en geluidschips.
De jaren ’90 flippers, bijvoorbeeld
(1995) Mac Jungle van het
merk Mac uit Madrid en de
(1995) Bike Race Van het
merk Sleic uit Madrid, zijn
tevens voorzien van een dot-
matrix display.

Maar nogmaals: van onder-
houd hebben de Spanjaar-
den nog nóóit gehoord!

Tijdens mijn bezoek aan di-
verse flippergelegenheden
viel het mij op dat de
stoppenkast voor de stroom-
voorziening gewoon binnen
handbereik op een binnen-
muur gemonteerd was. Een
kind van 14 á 15 jaar kan er
zo bij. Mijn zoontje van 7
met zijn wandelstok trouwens ook.
“Papa op wie ben je boos, vroeg mijn
zoontje toen hij een aanwijsbeweging
met zijn stok maakte richting zo’n ver-
maledijde stoppenkast?” Gvd, op die
Spaanse elektriciens en ambtenarij na-
tuurlijk! Wél gevaarlijke stroomkasten
laag bij de grond ophangen, maar géén
flippers uit de USA mogen importeren?
Dat gaat mij boven de pet!

Verzamelen in Spanje
Verzamelaars komen in Spanje slecht
aan hun trekken. Vanwege allerlei
overheidsregeltjes wordt iedere flipper-
kast onherstelbaar verminkt. Op de hou-
ten zijkant van de buik van de flipper
zitten 3 vergunningen (A4-formaat) foto
vastgeschroefd en vanwege het matige
onderhoud is zowat elk speelveld on-
herstelbaar verminkt.

Tot slot
Tot zover mijn bijdrage over het flip-
peren in Spanje. Wie op internet eens
iets over wil opzoeken over de Spaanse

flipperkast kan ik site

www.es.zopps.com/
~jcinacio/

p_madeinspain.htm

van harte aanbevelen.

Voorts wil ik je nog
verwijzen naar de vol-
gende flipper-
literatuur, waar ik te-
vens enige informatie
uit geput heb:

1. Pinball van auteur
Roger Sharpe (isbn 0-
525-47481-1);
2. Arcade Treasures
van auteur Bill Kurtz

(isbn 0-88740-619-x).

Laatst genoemd boek is nog te bestellen
in de boekwinkel, o.a. bij Van de
Moosdijk in Someren. Het boek van
Roger Sharpe is niet meer te krijgen. Als
je geluk hebt ligt het (in de regel voor
veel geld) te koop bij een tweedehands
boekwinkel of bij een handelaar op een
collectorbeurs, bijvoorbeeld in Ros-
malen of Hasselt.

Noodkreet
Is er nog iemand die flyers en/of kop-
ruiten heeft liggen m.b.t. Spaanse flip-
perkasten? Ik zou ik graag in contact
willen komen met die persoon.
Mijn tel.nr. is 0416-376574.
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FLIPPERS VAN SCHIPPERS
In- en verkoop, reparatie van flipperkasten.

Tevens informatie en onderdelen service.
Gespecialiseerd in elektro-mechanische kasten

en Bally 1977-1985.

Henk Schippers
Sportlaan 22   8471 NR Wolvega

Tel: 0561-611780
flippersvanschippers@hotmail.com

Ben Oreel uit Goes kwam op Ebay (veilingsite op internet) deze foto’s tegen, maar
heeft geen clue wie ze maakt. Het lijkt een Stern kast maar de website van hun geeft

geen melding ervan.Volgens de verkoper moeten ze vóór de kerst te koop zijn.

Coming Soon???

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

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

PIN-ABC
K Thousand (1000)
KB KiloByte

LAH Last Action Hero
LE Limited Edition
LED Light Emitting Diode
LIS Lost in Space
LITZ Lost In The Zone (TZ)
LOL Laughing Out Loud
LW The Lost World:

Jurassic Park
LW3 Lethal Weapon 3

33

Van voormelde machines doken
ook wel eens exemplaren in Ne-
derland op. Bijvoorbeeld Baby
Doll, Faces, Travel Time en Ca-
sino Royale heb ik wel eens ge-
zien op beurzen of bij particulie-
ren.

Eind jaren ’70 toen de meeste
fabrikanten electronische games
begonnen te produceren deed
Sonic driftig mee.
Ook toen imiteerden zij Williams.
Bijvoorbeeld de Williams (1979)
Flash werd nagebouwd onder de
naam Storm.

twee linkerhanden niet moeilijk
is om ze te demonteren. Daar-
naast zijn alle relaisschakelingen
uitgevoerd met dubbele relais. Dit
voorkomt dat gedurende het spel
één of meer relais continue onder
stroom staan, het spel lijkt hier-
door aan kracht toe te nemen.
Daarnaast verlengt zo’n
schakeling de levensduur van het
relais.

Enkele flippers van dit merk zijn:
(1975) Checkmate, (1975) Crite-
rium ’75, (1975) Top Speed,
(1978) Fair Fight, (1974) Fiery
‘30’s, (1977) Space Race, (1976)
Fortune, (1977) Icarus, (1977)
Master Stroke, (1975) Moon
Flight, (1976) Torpedo, (1976)
Underwater, (1979) Mr. Dome,
(1978) Mr. Evil en (1977) Poker
Plus.

In Nederland zag je van dit merk
de Underwater, Criterium ’75, Top
Speed en Checkmate wel eens in
het café of cafetaria staan.

Recel/Petaco
Dit bedrijf uit Parla vlakbij Ma-
drid maakte flippers die erg leken
op diverse Gottlieb-modellen.
Vooral de techniek is zonneklaar
afgekeken van Gottlieb. Wat ech-
ter wél opvalt bij dit merk is dat ze
niet alléén afkeken maar ook be-
paalde zaken verbeterden. Bij-
voorbeeld de stroomdraden zijn
zodanig aan de trafo bevestigd dat
het zelfs voor een iemand met

jaargang 9
nummer 3

Advertentie Pinball Palace

Flipperkasten Videogames
Star Wars 92  FL 1995,00 Mappy Fl  495,00
Twister  FL 1995,00 Mrs Pacman FL 895,00
Cue-T 1player  FL   895,00 Robocop FL 495,00
Q ball wizard  FL 1795,00 Flippervideo FL 395,00
Judge Dredd  FL 1895,00 Opknapper FL 175,00

Kiddyrides met muziek Rariteiten
Slak FL 995,00 Echte botsauto´s
Nijlpaard FL 995,00 vanaf FL 495,00 p/st

Kijk op HTTP://WWW.FLIPPERKAST.NL
Voor de meest actuele lijst met amusement apparaten
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Deze spinner is versierd met 33 ‘flip-
perkerstballen’. Als je goed kijkt kun
je in iedere kerstbal de backglass van
een bekende flipperkast herkennen.

De AFKORTINGEN van al deze
flipperkasten dien je in te vullen in
onderstaand diagram. Je zult dan acht
afkortingen overhouden. Van de acht
afkortingen die je overhoudt kun je
vervolgens de NAMEN van twee
bekende flipperkasten samenstellen.

Ken-uw-kasten Kerst-Quiz
Theo van Vroenhoven

Extra hints: er zijn in de afkortin-
gen geen leestekens (!,:) gebruikt, de
kerstbal op pagina 10 is er één van
goud en die op pagina 28 in en Deluxe
uitvoering van die op pagina 43...

Stuur je oplossing, bestaande uit de
afkortingen van de 33 kasten, het
ingevulde diagram en de namen van
de twee gevonden kasten vóór 15
februari naar het secretariaat of de
redactie (zie colofon).

Indien er voldoende inzenders
(>25) zijn, zijn er de volgende prij-
zen beschikbaar.

Hoofdprijs:
Gesigneerd exemplaar van het Com-
plete Pinball Boek van Marco
Rossignoli t.w.v. fl. 155,-

Troostprijzen:
Pinball T-shirt, NFV Pinball Cap,
poster naar keuze, drie flyers naar
keuze.

Ook als je er niet helemaal uitkomt
kan je je gedeeltelijk gevonden op-
lossing opsturen! Onder alle
inzenders verloten we in ieder geval
nog een leuke extra prijs.

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 heb-
ben genomen om iets aan hun kast te
gaan doen, maar met een technisch pro-
bleem 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
altijd.

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
Roptasins 14 Lekstraat 51
9051 GR Stiens 1946 RZ Beverwijk

Telefoon Telefoon
06-27 456 890     of 06 -27270713
058-2661514 Eric geeft dan aan waar je

hem op  dat moment op een
gewone telefoon kan bereiken

E-mail E-mail
gert-jan@fris.nl comrep@hotmail.com
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Tijdens vakanties in Spanje (vasteland
of Canarische Eilanden) kon ik het niet
nalaten om verschillende hotels en win-
kelcentra te bezoeken om te kijken welke
flipperkasten men zoal in Spanje kent.
In de jaren ’70 stonden er hoofdzakelijk
mechanische flipperkasten van de grote
Spaanse merken zoals Recel (in Spanje
bekend als Petaco), Playmatic, Segasa
(het huidige Sonic) en Inder. Af en toe
kwam je ook wel een Bally-machine
tegen.

Ik kan mij nog herinneren dat mijn broer
en ik urenlang met één muntje op een
Mariner (1971) konden spelen. Niet
omdat we zo goed waren, maar omdat
we er achter waren gekomen dat het tilt-
mechanisme niet goed meer functio-
neerde. Wat hebben we dat ding staan
optillen. De tegenwoordig alom aanwe-
zige medewerkers van de ARBO-dienst
zouden er een hartverzakking van ge-
kregen hebben!

Frank Verweij
Flipperkasten in Spanje…

ken verdacht veel op die van Williams
en soms ook op die van Gottlieb. En dan
ook nog stiekem de techniek van Gottlieb
kopiëren, althans zo te horen bij het
opstarten van diverse flippers!

Nu begrijp ik de kopieerdrift van onze
Spaanse vrienden beter. Zij hadden in
die tijd te maken met strakke wettelijke
regelgeving op grond waarvan geen
Amerikaanse flipperkasten geïmpor-
teerd mochten worden.

Daarnaast weet ik nu ook dat de snel-
heid van de bal niet alleen te maken had
met een extra schuine opstelling van de
flipperkast (de voorpoten zijn iets kor-
ter dan de achterpoten), maar ook met
de gebruikte materiaalsoort van de bo-
venlaag van het speelveld. Dit is een
soort doorzichtig kunststof, genaamd
poly-urethaan.

Dat die Spanjaarden wel degelijk flip-
pers konden bouwen blijkt uit het feit
dat in de jaren ’70 op een gegeven
moment wereldwijd zo’n grote vraag
naar flippers ontstond dat de Spaanse
fabrikanten zelfs gingen exporteren naar
de USA! En wist je dat Spanje 39 fabri-
kanten van flipperautomaten heeft voort-
gebracht? Daar kan Amerika een puntje
aan zuigen!

De geschiedenis van
de flipperkast in Spanje

Ter informatie zal ik hieronder in het
kort de historie beschrijven van vier
bekendere Spaanse producenten van
flipperkasten.

Playmatic
Dit bedrijf is gevestigd in Barcelona en
richtte zich in het midden van de jaren
’70 geheel op de export. De flippers
New World, Speakeasy, (1977) Rio,
(1976) Fiesta, (1979) Big Town en Han-
gers zijn ook bekend buiten de lands-
grenzen van Spanje.

bouwt Inder nog steeds flippers. Bij-
voorbeeld: (1988) Clown, (1992) Metal
Man, (1992) 250CC en (1993) Mach 2.

Segasa/Sonic
Dit bedrijf uit Madrid was tot 1976 een
divisie van Sega uit Japan. In de jaren
’70 begon Segasa flippers te produce-
ren welke onder licentie van Williams
werden gemaakt. Voorbeelden hiervan
zijn: (1973) Travel Time, (1975) Big
Ben, (1977) Rodeo, (1975) Astro Flite,
(1975) Saporro, (1974) Lucky Ace en
(1974) Dealers Choice. Vanaf 1976
bouwde Segasa eigen flippers, bijvoor-
beeld (1976) Casino Royale, (1977)
Super Straight, (1977) Mars Trek, (1976)
Faces, (1977) Cherry Bell, (1976)
Cannes en (1976) Baby Doll. Deze laat-
ste flipper is weer afgekeken van
Williams (1975) Satin Doll.

De meest bijzondere kast van dit merk is
toch wel de (1976) Prospector. Op de
kopruit van deze flipperkast staan de
komieken Stan Laurel en Olivier Hardy
afgebeeld. Dit is redelijk uniek in de
flipperwereld. Voormelde komieken
staan daarnaast enkel nog afgebeeld op
de Bally (1975) Flicker. Gezochte flip-
pers dus voor de zamelaar van dit genre!

Maar goed, vooral Spaanse flippers dus.
Eigenlijk had ik destijds een gruwelijke
hekel aan die Spaanse merken, want het
leek wel of het speelveld extra schuin
afliep. Binnen de kortste keren verdween
de speelbal in de outhole. En met ons
beperkte zakgeld was dat niet écht leuk.
Daarnaast viel het ons toen op zeer
jonge leeftijd al op dat die lepe Span-
jaarden eigenlijk helemaal geen flipper-
kast konden ontwerpen, ze konden ze
alléén bouwen, eigenlijk meer speci-
fiek: NABOUWEN. Hun spelletjes le-

Inder/Euroflip
Dit bedrijf uit Madrid opende zijn deu-
ren in 1966 en produceerde o.a. diverse
flipperkasten in de jaren ’70. In Neder-
land heb ik tot nu toe 2x een flipper van
dit merk mogen aanschouwen. Beide
malen betrof het een Luck Smile. An-
dere flippers waren: (1977) Tasty Samba
en (1978) Screech. Ook in de jaren ’90
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Via internet kwam ik in contact met
Hans Sterkendries uit België. Hans bood
diverse flipperkasten te koop aan. Op
mijn vraag welke flippers dat dan zoal
waren, zei hij mij dat ik maar eens moest
komen kijken in Brussel. Zijn schoonva-
der, de 54-jarige Jozef van den
Wijngaerde, blijkt speelautomaten-
exploitant te zijn en heeft al een kleur-
rijk leven op automatengebied achter
de rug. Hij woont zelfs in zijn atelier
tussen de speelautomaten.
Klinkt interessant, nietwaar?

Op bezoek bij Jozef van den
Wijngaerde
Daarom laat ik me het geen twee keer
zeggen om eens bij een exploitant in de
keuken te kijken, daarom ben ik op een
zaterdag in oktober van het jaar 2000
met de auto naar
Brussel gereden in de
hoop een leerzaam
dagje tegemoet te
gaan. Uiteraard, zo-
als altijd via een om-
weg, want een Bally
CIRCUS kan nog wel
(tijdelijk) aan mijn
collectie worden toe-
gevoegd. Op termijn
kan deze kast dienen
als donor voor andere
kasten, terwijl de
kopruit zal worden
toegevoegd aan mijn
collectie flipper-
ruiten.

Eenmaal aangeko-
men in het bedrijfs-
pand blijkt het een
drukte van belang te zijn. Een tafel-
voetbalspel wordt door twee medewer-
kers minutieus gereviseerd, terwijl op
de achtergrond een Bally 1976
FREEDOM, welke eigendom blijkt te
zijn van een klant, staat te wachten om
gerepareerd te worden. Het speelveld is
behoorlijk versleten en kan zo te zien
best een opknapbeurt gebruiken. De
kopruit daarentegen blijkt erg mooi te
zijn, die geef ik een 10.

Flipperkasten in Brussel
Frank Verweij

schoonzoon Hans dat Jozef precies weet
waar iets ligt. Hij heeft nog nooit iets
niet kunnen vinden in dit walhalla.

Helaas vallen de flyers klaarblijkelijk
niet onder het hoofdstukje “onderde-
len”. Ze zouden volgens Jozef ergens
moeten liggen, maar waar? Dat is helaas
op dat moment niet direct traceerbaar.
Jammer, jammer, jammer.
In een apart gedeelte van het pand staat
een door Jozef geheel gereviseerde Bally
1979 KISS flipperkast. Volgens zijn
zeggen heeft hem dat behoorlijk wat tijd
en geld gekost. Deze kast is dan ook niet
te koop voor minder dan fl. 2000,-.
Daarnaast ontwaar ik ook nog een mooie
Data East 1992 HOOK en een Williams
1995 JOHNNY MNEMONIC.

In het donkere achterkamertje van het
bedrijf staan een flink aantal speelvel-
den en andere onderdelen sober te wach-
ten op het moment dat ze mogen begin-
nen aan een nieuw sprankelend leven.

ooit in België komt. Daarnaast heeft
Jozef grote stukken van Europa gezien,
deels voor zijn werk, deels voor de lol.
Zo is een weekendje Parijs eens uitge-
draaid op drie maanden Italië, en heeft
hij een maand in Portugal doorgebracht
om de automatenmarkt daar te leren
kennen.

Ook Nederland is Jozef niet vreemd. Hij
is jaren elk weekend naar Amsterdam
getrokken voor de import en export van
jackpots. Deze apparaten werden op
een gegeven moment in België bij wet
verboden, vandaar dat er een levendige
ruilhandel ontstond.

De specialist
Hoewel hij altijd heeft geweigerd om te
werken voor een chef, komen momen-

teel alle grote
“spelenuitbaters” bij
Jozef langs om hun
“moeilijke gevallen”
te deponeren omdat
niemand anders in
België ze kan maken,
zelfs hun eigen
reparateurs niet.

Dat Jozef van alle
markten thuis is,
blijkt wel uit het feit
dat hij met hamer en
schroevendraaier in
no time geheel belan-
geloos de buiten-
spiegel vervangt van
de bestelbus van een
vriendelijk lachende
Turkse man uit de
buurt.

Toch mooi om te zien hoe een man zo op
kan gaan in zijn werk/hobby. Volgens
mij is hij het ultieme voorbeeld van
complete tevredenheid en geluk.

Tot slot
Helaas is het deze dag erg druk in zijn
werkplaats anders had Jozef mij ook
nog de aparte opslagplaats van zijn
e-m flippers willen laten zien. Heel erg
jammer, dat hier geen tijd meer voor
was. Want je kunt ome Frank nog ouder-
wets gelukkig maken als je hem de
gelegenheid biedt een collectie e-m flip-
pers te aanschouwen.

Jozef, het ga je goed!

Wat opvalt in het pand is dat Jozef alle
onderdelen netjes heeft opgeslagen in
laden, kastjes en dozen. Op mijn vraag
of hij op verzoek een specifiek onder-
deel weet terug te vinden antwoordt

Hoe het ooit begon
Jozef heeft het exploitantenvak geleerd
toen hij 15 was, omdat hij er niets voor
voelde om het bedrijf van zijn vader
(een slagerij, of liever: een zogenaamde
tripperie, ingewanden dus) over te ne-
men. Hij heeft daarentegen wel nog
gewerkt in de slachthuizen van
Anderlecht, Belgische bekendste slacht-
huis én een stukje industriële historie
dat je eens zou moeten bezoeken als je

14 31
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De redactie ontving de hierboven afgebeelde kerst-
kaart. Geen afzender, geen begeleidend schrijven...

Een misdrijf wordt niet uitgesloten...
De plaatselijke politie vermoedt dat deze foto op de

Pinball Expo 2000 genomen is...

‘De goede oude tijd’ gevonden door Axel
van der Ende op
http://www.alessibros.com/gallery/13.htm

Maareh... welk kast wordt   er gespeeld?

30

Hij heeft dan ook de me-
daille met overtuiging ge-
wonnen. Naast de zak
snoep overigens. Want,
beste medeflipper-
lotgenoten, wat is er nou
voor een vijfjarige mooier
dan een zak snoep?

Nou, bijvoorbeeld de me-
daille. Aan alle bekenden
heeft hij minstens 2 maal
gevraagd: “heb je m’n medaille al
gezien?” en natuurlijk moest ie de
volgende dag mee naar school om
trots aan de juf en alle andere klasge-
nootjes te laten zien. Hou de komende
DPO’s Alex goed in de gaten, hier
gaan we nog veel van horen!! (van
Jurgen tijdens wedstrijden overigens
iets minder..)

Om 5 uur gingen alle kasten onherroe-
pelijk uit, het moment van stilte dat er
dan even valt is zeer apart kan ik je
vertellen, je begrijpt dan ook meteen
waarom bij je buren flipperen niet
altijd een geliefde hobby is.

Het afbreken kon beginnen, iets wat
zeer voorspoedig liep dankzij de hulp
van enkele leden die er geen bezwaar
tegen hadden om een uurtje langer te
blijven, iets wat ook altijd zeer ge-
waardeerd wordt.

Tegen zevenen waren dan ook alle
kasten opgeklapt, al vervoerd of
stonden klaar voor vervoer zodat
Jurgen en ik na van iedereen
afscheid te hebben genomen de
terugweg naar Oss weer aan-
vingen om daar vervolgens
tegen negenen te arrive-
ren, nog even wat te eten
en voor de laatste keer
die dag te genieten
van een bakje koffie.

Het werd in de loop van de dag dan
ook gezellig druk, er werd volop
geflipperd en iedereen had het naar
mijn idee ontzettend naar zijn zin. Het
was dan ook al snel 4 uur ‘s middags,
de tijd waarop de prijsuitreiking van
de spelletjes en de loterij  plaatsvond.

Er waren weer volop loten verkocht,
vooral de aanbieding loten in combi-
natie met de entree bleek een groot
succes. Na de trekking van de loterij
verricht door Freya van Os en de
prijsuitreiking van de spelletjes,
(beide gewonnen door Roy Wills),
kon men nog een klein uurtje flip-
peren tot de sluitingstijd van 5 uur.

Maar eerst moest er nog een prijs uit-
gereikt worden voor een wedstrijdje
wat niet aangekondigd was. Hoe zat
dat?

Al maanden voor deze TASPP had
Alex Fauser Jurgen uitgedaagd om het
tegen hem op te nemen. De TASPP
was een perfecte mogelijkheid om de
flipper-degens te kruisen.  Alex, die al
weken voor deze wedstrijd intensief
had getrained en die als het iets span-
nend begint te worden tijdens het spel
aan z’n neus friemelt en als het nog
spannender wordt met z’n rechterhand
aan z’n linkeroor trekt en andersom
(probeer dat maar eens!!) won met
gemak op de drie kasten die voor deze
Battle of the Giants waren uitgekozen.

gend jaar weer de derde TASPP
plaatsvinden.

Een zeer geslaagd evenement o.a.
mede dankzij :

-iedereen die kasten beschikbaar heeft
besteld.
-iedereen die enige vorm van hulp
heeft verleend tijdens het weekend.
-de uitstekende accommodatie van het
wijkgebouw en de prima bediening.
-iedereen die ik vergeten ben.

Met.vriendelijke groet en tot een vol-
gende keer,
Frank Ernest.

Al met al een
uitermate ge-
slaagd week-
end en hope-
lijk kan dan
ook vol-
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Zoals in de vorige Spinner stond
aangekondigd was er op 18 novem-
ber jl. door Fifty-Fifty een opening
van hun showroom met bijbehorende
flipperwedstrijd georganiseerd.

Samen met collega Frank op ex-
peditie naar Wolvega. Hoewel het
ver lijkt valt het mee, het is volle-
dig snelweg dus na 1.5 uur (met
pauze) in Wolvega aangekomen.
Er werd al druk geflipperd, voor
de wedstrijd stonden 3 The
Machine:Bride of Pinbot's (feb
1991) en 3 Indiana Jones (aug
1993) paraat. Per type kast kreeg
je 2 kansen, 4 spelletjes in totaal
dus.

Flipperwedstrijd Wolvega
18 november 2000

naar de finale.  Omdat beide pogin-
gen per kast telden moest er iedere
keer behoorlijk geconcentreerd ge-
speeld worden, je kon dus niet een
slechtere poging laten vervallen.

wedstrijd werd op een, voor alle deel-
nemers onbekende kast, Hurricane
gespeeld. Een wat oudere kast waarop
het niet kennen van elke letter in de
rulesheet geen belemmering is om

een High Score neer te zetten.

Na 5 ballen was de uitslag be-
kend, Albert met ruim 54 M, Paul
met 14M, Mark met 10M en een
beetje en  Jurgen met 10M en een
net iets minder beetje. De num-
mer 1 en 2 konden met resp. een
Baywatch en een The
Machine:Bride of Pinbot naar
huis, de nummers 3 en 4 met een
set fraaie posters.

Al met al een geslaagde dag met een
sportief element en goed verzorgd
door de gastheren Leo van der Put en
Ron Coerdes.

Gedurende de dag werd er door ruim
30 deelnemers gestreden om een
plaats bij de eerste 4, die gingen door

Aan het eind van de middag waren
de 4 finalisten bekend, Paul Jongma,
Albert Nomden, Mark van der
Gugten en Jurgen van de Peppel. De

Woonideeën
Wat kan ik doen met een oude
flipperkast of kopruitenfolies?
Een kijkje in het interieur van Max
Joore uit Kudelstraat.

Jurgen van de Peppel

29

Advertentie Fair Play

Blind flipperen
Dit gebeurde op de Tommy van DE
waar, zoals de meeste van jullie wel-
licht weten, een mode op zit waar een
waaier over je flippers ver-
schijnt, zodat je je flippers
totaal niet meer ziet en dus als
het ware blind flippert. Ik
vond dat niet zo moeilijk als
Links = Rechts, maar je moest
zeker een getalenteerd flipper-
aar zijn om een goede score
neer te zetten, iets wat ik dus
niet ben, maar dat terzijde.

Bij beide spelletjes waren
leuke prijsjes te winnen, waar-
van de uitreiking op zondag
plaats vond, maar daarover
verderop meer.

stond dat bed niet ver weg (in de-
zelfde straat), dankzij de families
Fauser en van der Klaauw, beiden uit
Nieuw-Vennep, die slaapplaatsen be-

schikbaar hadden gesteld voor NFV-
leden die daar gebruik van wilden
maken.

voor een zondag, maar het was voor
een goed doel. Na een prima ontbijt
met wederom voldoende koffie de
straat uitgelopen naar het wijkgebouw

om daar de tweede dag aan te
vangen.

Alvorens de zaal om 10 uur
openging nog even de glas-
platen schoongemaakt en de
NFV-stand op orde gebracht
zodat alles weer pico bello
was voor een hele dag flip-
peren. Het was dan ook direkt
na tienen dat de eerste mensen
weer binnenliepen die zo
vroeg dan ook nog een vrije
keus hadden van kasten om op
te spelen.

Inmiddels was ook Klaas Boomsma
gearriveerd voor zijn stand met volop
flyers en manuals zodat mensen even-
tuele gaten in hun verzameling weer
konden aanvullen.

En zo liep het dus al snel tegen twaal-
ven, de sluitingstijd van de eerste dag
die gezellig maar ook best wel ver-
moeiend was zodat ik blij was dat ik
mijn bed kon opzoeken. En gelukkig

Na een goede nachtrust was het weer
vroeg dat de wekker afliep, vooral
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KABUKI!
Een door ‘NAMCO’ ge-
maakte unieke flipperkast.
‘Custom made’ en maar twee
van op de hele wereld. Dat is
de vraagprijs van 20.000 wel
waard. En als ik het prijs-
kaartje goed kan ontcijferen
hebben we het hier wel over
dollars!!

Maar waar heb ik deze lay-
out al eens eerder gezien,
gehoord, gevoeld....??? Eens
aan mijn neef kevin vragen...

28

Het zit er inmiddels al weer enige tijd
op, het tweede The After Summer
Pinball Party- weekend en mij is ge-
vraagd om het verslag in de Spinner
te verzorgen, hetgeen ik met groot
plezier doe. Voor diegene die mij nog
niet kennen zal ik me eerst even voor-
stellen, ik ben Frank Ernest en kom
uit Oss, ben ongeveer sinds 5 jaar lid
van de NFV en beman sinds ongeveer
2 jaar samen met Jurgen v.d. Peppel
en Freya van Os de NFV-stand op
evenementen.

Deze keer stond TASPP op het pro-
gramma, en dat begon zaterdag-
ochtend al vroeg voor mij, want om
08.15 uur s’ochtends stond de secreta-
ris van de vereniging en organisator
van dit weekend al voor de
deur,(Jurgen v.d. Peppel dus voor die-
gene die dat nog niet geraden hadden)
met een stationwagen volgeladen met
spullen voor de nfv-stand. Na een
klein ontbijtje met vooral veel koffie
vanuit Oss richting Nieuw-Vennep
vertrokken, waar we tegen tienen on-
geveer arriveerde.

TASPP-Weekend
Frank Ernest

We bleken daar bij aankomst de eer-
ste te zijn uitgezonderd de beheerder
van het wijkgebouw Linquenda die
gelukkig net verse koffie had gezet,
die dan ook wederom met groot ge-
noegen genuttigd werd. Na de eerste
slok koffie arriveerde ook al Jan van
der Klaauw en Henk Fauser, zij waren
met een vrachtwagentje met een tien-
tal flippers gekomen dus de eerste
kasten konden al gelost worden. On-
dertussen waren al meer hulptroepen
gearriveerd in de vorm van Jean-Luc
Truijens en twee helpers.

Het opbouwen verliep voorspoedig en
tegen tweeën stond de zaal goed vol
met een diversiteit aan flippers, een
mooi ingerichte nfv-stand en een
leuke stand van Tom v/d Mast met
allerlei flippercuriosa, van flipperk-
lokken tot oude printboarden, plastics
etc.etc.

Er stonden van allerhande soorten
flippers opgesteld van een oude
elektromechanische tot en met een
pinball 2000, met daartussenin o.a:
Roadshow, Stargate, Party Zone,
Attack from Mars, Medieval
Madness, Star Wars en vele anderen.
Kortom: voor elk wat wils! Tegen de
avond kwamen daar dankzij de grote
bereidwilligheid van
enkele leden nog 4
kasten bij, zodat we
op een totaal van
23 kwamen waar-
onder 3 maal de
Pinball 2000.

Later op de middag en s’avonds was
het dan ook gezellig druk. Men was in
het wijkgebouw van alles voorzien
wat eten en drinken betreft. Er was
ook nog eens een goede bediening,
dus geen enkele reden om de flippers
lang te verlaten.

Naast alle kasten die op vrij spelen
stonden had men twee kasten gereser-
veerd voor een apart spelletje en dat
waren zeker niet de makkelijkste maar
wel hele leuke spelletjes, te weten:

Link = Rechts
Op de Flintstones waren de flipper-
knoppen omgedraaid, dus de linker-
knop bediende de rechtse flipper en
de rechtse knop bediende de linker-
flipper. Nou, dat viel even tegen, ik
had zelf een enkele poging gewaagd,
maar dat is echt niet te doen, het enige
wat het een beetje vergemakkelijkte
was het kruislings plaatsen van je han-
den, maar dan bleef het nog lastig.
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Op zaterdag 4 november zijn we met
enkele Nederlanders weer op bezoek
geweest bij onze Duitse flippervrienden
van de GPA (German Pinball
Association). Hun halfjaarlijkse
“Convention” vond dit keer plaats in
het plaatsje Tübingen vlak onder
Stuttgart.

In een gezellige sfeer met prima
Bratwursten en veel bier en “Spezies”
stonden ruim 50 flipperkasten gereed
waarvan 20 voor de grote wedstrijd.
Een mooie verzameling met o.a. Theatre
of Magic, Flintstones, Road Kings, F14-
Tomcat, Comet, Big Hurt, Tommy,
Rolling Stones, Independance Day, No
Fear, Indiana Jones, No Fear, Monster
Bash, Medieval Madness, Striker Ex-
treme, Who Dunnit, Twilight Zone,
Strange Science, Addams Family Gold,
Whirlwind, Circus Voltaire, Arabian
Nights, Airborne en Revenge from Mars.

Flipperen in Zuid-Duitsland

In viertallen werd het toernooi gespeeld
waarbij iedereen op 10 kasten moest
spelen. Alle individuele scores werden
keurig bijgehouden in de computer van
toernooileider Martin Wiest. Het ver-
liep allemaal vrijwel probleemloos en
rond 10 uur ’s avonds stond vast wie bij
de laatste vier was gekomen: een Duit-
ser, twee spelers uit Zwitserland en een
speler uit Wildervank (NL).

In een spannende finalepartij op de
Striker Extreme werd uiteindelijk Albert
Nomden met grote overmacht de win-
naar. De twee Zwitsers werden respec-
tievelijk tweede en derde (Robert Sutter,
ook NFV-lid!!) en Martin Pfeiffer
vierde. De Duitsers hadden al zo’n ver-
moeden dat een Nederlander zou win-
nen en hebben de beschikbare hoofd-
prijs (een DM flipperkast) maar verloot
onder alle deelnemers. Een prima idee
waardoor niet steeds dezelfde man/
vrouw met de jackpot naar huis gaat!

Overigens werd een derde Nederlander
eerste met zijn team op dit toernooi. Een
prima prestatie waarvoor veel waarde-
ring bestond. Ik ben zijn naam even
kwijt maar hij schijnt ergens in Valken-
burg a/d Geul te wonen.

In de maand mei volgend jaar wordt het
German Pinball Open georganiseerd in
Keulen. Details kunnen we pas in de
volgende Spinner geven. Zo’n Duitse
flipper bijeenkomst kan ik van harte
aanbevelen. Altijd gezellig met leuke
veiling van nieuwe flipperonderdelen
en ook verkoop van allerlei flippers-
pullen. Niet alleen voor echte wedstrijd-
spelers maar voor alle liefhebbers van
het flipperen. We houden je op de
hoogte….

Guus

En na in Duitsland ‘warmgespeeld’
te zijn, ZEN-den Joska en Albert er
in Valkenburg nog even lustig op
los. De Medieval Madness, en
vooral The King Of Payne, moest
het tot vier maal toe ontgelden.

De eindspel-bonus loopt dan op tot een
ongelooflijke 200.000.000!!

27

SCHUDDEBUIKEN

genoemde “Jurassic Park” versterkt
het getril het effect van de dreigende
T-rex en ook “Godzilla” (S’98) is van
zo’n trilding voorzien. Williams had
op “Earthshaker” in 1991 de
shakermotor al eens toegepast om een
aardbeving-effect te bereiken een ook
“Roadshow” (W’94) trilt er af en toe
lekker op los.

CONCLUSIE

Soms sta je tijdens het flipperen ineens
te trillen. Neen, niet van de zenuwen en
ook je telefoon met trilalarm gaat niet
af. Je bent ook niet plotseling ziek ge-
worden maar je speelt op een flipper-
kast met shakermotor. Vooral Data East
paste deze reuzenvibrator in hun flip-
perkasten nogal eens toe bijvoorbeeld
op “Royal Rumble” uit 1994 en “Last
Action Hero” uit 1993. In de al eerder

Flipperhobbyisten, zo zijn we in deze
aflevering weer eens kris kras door de
flipperhistorie heengegaan om een aan-
tal van de leukste gimmicks te bekijken.
Al lezende moet je haast wel tot de
conclusie komen, dat wij met z’n allen
toch wel een leuke hobby hebben geko-
zen. Tot slot mag ik jullie een gimmick
niet onthouden, die uitsluitend in Delft
schijnt voor te komen. We hebben het
hier over de zogenaamde Delftse
ballsave.

Hiertoe wordt in een willekeurige flip-
perkast ter hoogte van de bovenkant van
de linker outlane in het kabinet een
gaatje geboord. Vervolgens draait men
een fors formaat schroef in dit gaatje,
dwars door het kabinet heen en sluit
aldus de outlane definitief af. Hogere
scores zijn op deze wijze zeker haal-
baar! Deze voorziening werd door een
exploitant werkelijk aangetroffen op een
door hem in een buurthuis uitgezette
kast. De conclusie hieruit mag wezen
dat er creatieve types in de buurthuizen
rondlopen. Maar of de exploitant daar-
mee zo blij was vermeld het verhaal
niet!

Tot de volgende KUK.

Foto’s: The Complete Pinball Book
Marco Rossignoli

Adv: Klaar B
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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,
humoristische, vriendelijke, aanste-
kelijke 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

bruikleenperiode 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)

Gloednieuwe MEDIEVAL MADNESS
nu te huur voor NFV-leden

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 schoon-
maken van het speelveld en de glasplaat  doe
je uiteraard zelf; bij technische problemen
overleggen met de NFV.

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.

NFV-Homepage
Zoals onderhand wel bekend is heeft de NFV-homepage
(www.pinball.demon.nl) een flinke metamorfose ondergaan.
Regelmatig worden de gegevens bijgewerkt en gecontroleerd.

Er staat een nieuwe quiz op en input van bezoekers wordt zeer
gewaardeerd. Kijk dus af en toe en laat een interessant nieuwtje
of berichtje achter!
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MAGNETISCHE MAGNETEN
Met magneten en stalen ballen zijn de
aardigste dingen te doen bedachten de
flipperontwerpers. Zo verschenen op de
speelvelden voorzieningen die geschie-
denis hebben gemaakt. Wat te denken
van de hand “Thing”, die in een doos zit
in de rechterbovenhoek van het speel-
veld van de nummero uno flipperkast
“The Addams Family” (met twee d’s
Ad...).

Met zijn magnetische vingers pakt hij
de bal te pas en te onpas van het speel-
veld af. Gelukkig geeft hij de bal meestal
weer terug zodat je lekker verder kunt
flipperen. Een prachtige animatie, die
voor veel hilariteit bij de spelers zorgt.

Op deze grandioze flipperkast is ook
“the power” te vinden net boven de
slingshots. Hier zorgen drie onder het
speelveld gemonteerde electro magne-
ten ervoor dat de bal af en toe op de
vreemdste wijze die je kunt bedenken
van richting verandert.

Of wat dacht je van de heen en weer
bewegende schotelantenne op
“Goldeneye” van Sega (1996) die de bal
magnetisch vasthoudt op dezelfde wijze
waarop Bally dat verzorgt op de topkast
“Theatre of Magic”. Hier kan de bal op
wondere wijze aan de goochelkist blij-
ven plakken!

Op “The Shadow” heb je dan weer een
magnetische truuk die de bal even stil-
legt op het speelveld om hem vervol-
gens keihard een laantje in te katapult-
eren. Helemaal geweldig is de goochel-
stok in “Pinball Magic” van Capcom uit
1995. Hier rolt de bal op verbazing-
wekkende wijze langs de onderkant van
de goochelstok wat een geweldig ge-
zicht is. Jammer dat
Capcom maar zo kort
flipperkasten heeft ge-
fabriceerd!

HOOFDZAKEN
Er zijn zelfs complete
hoofden op speelvel-
den van flipperkasten
verschenen. De trends-
etter op dit gebied was
de beroemde Rudy, het
pratende hoofd in de
bij liefhebbers zeer gewilde flipperkast
“Funhouse” van Williams uit 1990. Hier
geldt “ vaak geïmiteerd maar nooit ver-

beterd”. Want
deze Rudy
mag wel één
van de ver-
bluffendste
gimmicks die
ooit op een
flipperkast is
gemonteerd
worden ge-
noemd.

Het hoofd kan echt praten met een be-
wegende mond, de ogen gaan open en
dicht, Rudy volgt de bal met zijn ogen
van links naar rechts en hij kan zijn ogen
wijd open sperren! Daarnaast kun je de
bal tegen Rudy aanschieten waarbij je
door hem op vermakelijke wijze wordt
uitgescholden. En als Rudy slaapt kun
je de bal in zijn wijd geopende mond
schieten, waardoor Rudy onderdeel van
het spel wordt! Echt een geweldige
animatie, die op “Roadshow” in
tweevoud werd
herhaald. Hoe-
wel “Roadshow”
als een hele leuke
flipperkast be-
schouwd mag
worden halen de
twee hoofden
“Red “ en “Ted”
het niet bij de on-
volprezen Rudy.

Op “No Fear” (W’95) tref je tenslotte
een pratend doodshoofd aan, ik heb wel
eens ergens gelezen dat dit Rudy na zijn
dood is.....

DINO’S EN PISTOLEN
Het wordt steeds gekker, er is zelfs een
flipperkast waarin een reeds lang uitge-

storven Tyrannosaurus Rex
de stalen flipperkogels opvreet.
Dit kost me dan een vermogen
aan nieuwe flipperballen, zal je
als ongeruste eigenaar van een
“Jurrasic Park” van Data East
uit 1992 denken.  Weest echter
niet bang, de ballen komen net-
jes via een vukje weer terug op
het speelveld, zodat ook hier
weer sprake is van een spraak-
makende animatie! Pistolen en
kanonnen zijn vrij frequent op
flipperkasten te vinden. Deze

pistolen kun-
nen echt flip-
perballen af-
vuren. Om-
dat het bezit-
ten van vuur-
wapens door
onze veld-

wachters niet op prijs wordt gesteld
organiseren ze af en toe dagen waar
criminele inwoners van ons fraaie landje
hun vuurwapens zonder veroordeling
kunnen inleve-
ren. Laatst was
er weer zo’n
inleveract ie .
Het gerucht gaat
dat een bekend
lid van de NFV
uit Amsterdam
daarbij zijn flip-
perkast “Ter-
minator” wilde
inleveren omdat er een echt werkend
pistool op het speelveld aanwezig was...
Mooi zijn de beide Kanonnen op “Star
Trek TNG” (W’93) en ook op “Dirty
Harry”(W’95) tref je een werkend pis-

tool van het formaat “Magnum” aan.
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Op zaterdag 9 april en zon-
dag 10 september j.l. vond in het
Belgische Hasselt de jaarlijkse Juke-
box-beurs plaats. De organisator van
deze beurs heeft ook dit jaar weer de
pech gehad dat de weersomstandig-
heden tè gunstig waren voor menig
potentieel bezoeker. De lucht was
strakblauw en de temperaturen
schommelden tussen de 20 en 25
graden Celsius.

Toen ik zondagmorgen 10
september om 9.15 met mijn auto het
beursterrein opreed stond er voor de
kassa een ‘rij’ van ongeveer 10 men-
sen te wachten, welke in een kwar-
tier tijd aanzwol tot 20 personen. De
kassa ging om 9.30 open en voor fl.
15,- mocht de betalende bezoeker
zich gaan vergapen aan allerlei jaren
’50 spullen.

Uitslapen
Klaarblijkelijk houden som-
mige standhouders er inmid-
dels rekening mee dat er op
zondagmorgen wordt uitgesla-
pen, want ik telde wel 5 stands
die om 10.00 nog steeds niet
bemand waren. Sommige van
de stands waren zelfs niet, of
maar deels, bevoorraad! Daar-
naast viel het op dat er jaarlijks
steeds minder deelnemers zijn.
Loopruimte genoeg dus.

Flippers niet te koop!
Wat ook nieuw voor me was:
een in flipperkringen bekende
Belgische flipperkasten-
handelaar had ongeveer 12 dot-
matrix flipperkasten speelklaar
opgesteld (ingesteld op
geldinworp!) welke NIET te
koop waren. De reden hiervan
is dat hij op deze beurs feitelijk
alléén reclame stond te maken
voor zijn exploitie/verhuur-ac-
tiviteiten.

Zoals jullie weten worden er
in de USA bijna geen nieuwe flip-
perkasten meer vervaardigd. Het
schijnt nu zo te zijn dat de inkoop-
kanalen van dit soort handelaren
opdrogen, zodat zij zich genoodzaakt
voelen om hun activiteiten te verleg-
gen van verkoop naar verhuur/ex-
ploitatie.

Flipperkast met uitsterven
bedreigd?
Op dit moment wordt er door som-
migen veel geld verdiend met de
export van flipperkasten naar de
USA. Vanwege de hoge dollarkoers
is het zeer interessant om containers
vol flippers naar het land met de
onbegrensde mogelijkheden te ver-
schepen. Duitsers, Belgen en ook
Nederlanders slaan nu hun slag.

Er worden zelfs reeds eerder
naar Oostbloklanden geëxporteerde
flippers voor teruggehaald. Een
Addams Family, Indiana Jones of
Twilight Zone brengt ongezien mi-
nimaal $ 1700 op volgens ingewij-
den. Leuke handel, als je een contai-
ner vol kunt stouwen. Een nadeel is
uiteraard dat de flipperkast in de
naaste toekomst dreigt uit te sterven
in Europa.

Dit doemscenario betreft
voor de echte flipperliefhebber een
niet zo leuk vooruitzicht. Wellicht
dat zelfs de NFV in de toekomst
geen bestaansrecht meer heeft. Want
wie wil nu lid zijn van een club die de
belangen behartigt van een uitge-
storven ‘diersoort’ (het WNF heeft
toch ook veel leden, red.).

Wat was er te zien in Hasselt?
Op electro-mechanisch gebied
was er bar weinig te beleven in
Hasselt. Ik ontdekte in de gehele
hal maar twee oude flippers:
De Nürburg van Jentzsch &
Meerz uit 1939 en de Sky Rider
van Chicago Coin uit 1974. Laatst
genoemde flipper kostte BFR
9000, ongeveer fl. 475,- dus.

De Nürburg, welke het auto-
racen uitbeeldt op de Nürburgring,
is één van de eerste Duitse pré-
flipperkasten met een kopruit.
Hiermee lagen de Duitsers onge-
veer 4 jaren achter op de Ameri-
kanen die hun flippers reeds in
1935 van een kopruit. Op het
speelveld zijn 15 “bumpers” aan-
wezig in verschillende kleuren en
het is de kunst om de 5 roll-over
contacten tussen deze 15 “bum-
pers” te raken met de speelbal.

Jukebox-beurs in Hasselt
Frank Verweij
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een of andere holletje op het speelveld
was beland. Op de rouletteschijf lag een
ander balletje dat als de roulette stopte
nog even doordraaide en dan tergend
langzaam in een van de gaten aan de
rand van het roulettewiel belandde. De
bijbehorende bonus was dan verdiend
in de vorm van punten, specials of een
waardevolle extra bal!

Soms was met wat schudwerk de bal in
het juiste gat van de roulette te manoeu-
vreren, maar dit was eigenlijk alleen
voor de echte cracks weggelegd, als ik
het probeerde volgde meestal een venij-
nige TILT!
Die leuke roulette tref je ondermeer aan
op “Fan-Tas-Tic” (W’72) en op Super-
score (G’67).

EEN BEETJE DRAAIERIG?
Om het spel een beetje onvoorspelbaar-
der te maken verschenen er op de speel-
velden draaiende rubberen schijven. Als
de bal over deze schijf heen rolde werd
de richting van de bal op onvoorspel-
bare en onvoorstelbare wijze veranderd.
Soms in het voordeel van de speler als
een bal recht door de midden tussen de
flippertjes dreigde te verdwijnen en de
schijf de bal netjes op je flippertje legde.
Maar vaker in het nadeel, als de speler
geheel geconcentreerd gereed was om
de recht op zijn flippertje aanrollende
bal briljant op een hoog scorend doel te
mikken en de schijf de bal op schitte-
rende wijze richting outlane deed ver-
dwijnen. De woorden @#**&&%$@
zijn daarbij inderdaad weleens geval-
len, vooral als de ongelukkige flipper-
aar hierdoor de game verloor en een
rondje diende te betalen.

Het beroemdste voorbeeld van deze
draaischijf tref je aan op de topper onder
de EM machines “Fireball” van Bally
uit 1972. Maar ook op nieuwere machi-
nes kom je deze voorziening wel tegen,
“Whirwind” van Willams uit 1990 heeft
zelfs drie draaiende schijven en
“Twister” van Sega (1996) heeft er ook
een waarop zelfs ballen magnetisch
kunnen worden vastgehouden!

FLIPPEREN ZONDER FLIPPERS

Je wilt het niet geloven, maar het is zelfs
mogelijk om op een flipperkast te flip-
peren zonder flippers! Een beetje te
diep in het glaasje gekeken, die schrij-
ver van dit artikel, hoor ik jullie al
denken. Fout! flippervrienden het kan
en is toegepast op een der beste flipper-
kasten aller tijden: Twilight Zone van
Bally uit 1993. Hier is een apart ver-
hoogd speelveldje aan de linkerzijde
van het speelveld waar de bal door mid-
del van sterke elektromagneten kan
worden “geflipperd”. Gepoogd moet
worden om op deze wijze de bal aan de
bovenzijde van het mini speelveldje te
krijgen, waardoor de bal terugkeert op
het grote speelveld en een geweldige
bonus wordt verdiend. Een grootse flip-
perkast trouwens deze Twilight Zone,
die als enige kast ter wereld ook nog
eens is voorzien van een keramische
Powerball, die uit een echt werkende
kauwgumballen automaat op het speel-
veld wordt gedeponeerd. Flipperen met
deze Powerball is een belevenis die
ieder serieus lid van de NFV een keer
moet hebben meegemaakt.

W
egschieten!!
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Achter de kopruit lichten vijf
raceauto’s op, welke al naar gelang
de hoogte van de score hun weg
vervolgen richting finish. De score
wordt aangegeven met lampjes ach-
ter de kopruit en loopt op van 10000
tot 200000 punten. Dit apparaat
geeft weinig spelvreugde voor de
moderne flipperliefhebber, maar als
verzamelstuk is het in goede condi-
tie toch nog zo’n fl 1.000,- á fl.
1.200,- waard. Althans dat is de
prijs die men in Duitsland wil beta-
len voor het apparaat.

Degenen die serieuze inte-
resse hebben in dit soort machines
adviseer ik om het boek “Wenn der
Groschen fällt…” (isbn 3-924183-
11-2) er eens op na te slaan. Op
bladzijde 258 wordt o.a. de
Nürburg beschreven en op blad-
zijde 259 staat een mooie foto afge-
drukt. Je kunt het boek kopen bij
Van de Moosdijk in Someren of op
de jukeboxbeurs te Rosmalen, Ant-
werpen of Hasselt.

Overigens, het voordeel van
de aanwezigheid van zo weinig e-m
flippers was dat ik geen hernia kreeg
in mijn rechterwijsvinger in ver-
band met het maken van foto’s.
Daarnaast stonden er meerdere dot-
matrix kasten opgesteld voor prij-
zen die duidelijk een stijgende lijn
vertoonden in vergelijking met voor-
gaande jaren.

Conclusie
Gezien het goederenaanbod en het
bezoekersaantal bevindt deze ge-
moedelijke beurs zich op het randje
van haar bestaansrecht. De concur-
rentie van o.a. Rosmalen, Wieze en
Antwerpen wordt zeker gevoeld.
Het zal mij benieuwen of “Hasselt”
volgend jaar nog op het programma
staat.

Ter relativering wil ik nog
het volgende opmerken: Ik ken men-
sen uit Nederland, Duitsland en Bel-
gië die uitsluitend deze beurs bezoe-
ken om flippers te kopen. Als reden
geven zij unaniem op dat zij Ros-
malen tè druk en tè duur vinden.

Advertentie Power Play

Power Play

W
ij 
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Flipperkasten, ruim 40 op voorraad vanaf fl. 300,-

Alle soorten Speelautomaten (+onderdelen) - Jukeboxen - Neons

- Schietkasten - Bolle koelkasten - Benzinepompen - Jaren '50

beelden - Pindapotten. . .   En nog veel meer. . . !!

Neem contact op 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
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Hallo 850 leden van het onvolprezen
Nederlands flippergenootschap. Jullie
hebben een tijdje moeten wachten op
het tweede deel van de serie over klas-
sieke aandachtstrekkers. Maar ja, flip-
peren is leuker dan erover schrijven en
daarnaast gebeurt er veel wat de aan-
dacht opeist. Wat dachten jullie bij-
voorbeeld van de bijzonder geinig ver-
lopen Amerikaanse presidents-
verkiezingen? Of de ontwikkelingen
rond de verkering van onze kroonflip-
peraar met miss Maxima?  Om een potje
met miss Maxima te mogen flipperen
moet die jongen nota bene toestemming
van de second kamer vragen...

Jullie begrijpen, dat als je dat allemaal
volgt er geen tijd is voor stukjes in de
Spinner. Kijk, en dat pikt onze hoofdre-
dacteur MvA niet! Na enige bedreigin-
gen met lichamelijk geweld en geeste-
lijk molest volgt dan hier het tweede
deel van de reeks over allerlei zaken in,
op en aan de door ons zo gewaardeerde
flippermachines.

Is het jullie trouwens opgevallen dat
onze bezittingen aardig in waarde aan
het toenemen zijn? Ook hier geldt: wei-
nig aanbod (zeker van topkasten) en
toenemende vraag betekent hogere prij-
zen. Een paar Spinners geleden heb ik
jullie al geheel gratis geadviseerd om je
goede machines zuinig te bewaren.

Dit geldt echter niet voor slechte kasten
zoals Medieval Madness, als je zo’n
geval hebt staan kun je me rustig even
bellen, dan kom ik hem geheel gratis
even bij je ophalen. Ben je daar dankzij
mijn geheel onbaatzuchtige hulp even
mooi vanaf gekomen!

KEN UW KLASSIEKEN (XVI)
KLASSIEKE AANDACHTSTREKKERS 2 Aad van Dijk

Okee, ik draaf een beetje door. Daarom
gaan we dan maar met rappe spoed een
paar zaken op de flipper speelvelden
bekijken die aan de roem van de pinball
machines hebben bijgedragen.

ROTO TARGET
Ha! Dat is pas een sublieme vondst
geweest op vooral Gottlieb
elektromechanische flipperkasten.
Een doel dat telkens een andere
waarde vertegenwoordigt en dus
voor gevarieerd spel zorgt. Oh, wat
maakte dat roto target
het spel vaak spannend. Vooral als
er een ster verscheen -die bij raken
een vrije bal verzekerde- was het
van het hoogste belang de bal de
correcte richting op te flipperen.
Raakte je daarbij een ander kontakt
op het speelveld, dan begon de roto
target vrolijk te draaien en kon je de
extra bal wel vergeten.

De roto target is een schijf ongeveer zo
groot als een grammofoonplaatje die
vertikaal in de flippermachine is ge-
monteerd. Aan het uiteinde van de schijf
zijn metalen plaatjes gemonteerd. Van
die plaatjes zijn er een of twee op het
speelveld zichtbaar en te raken. Bij het
raken verkrijgt de flipperaar de bijbe-
horende waarde of bonus. De schijf
gaat draaien als er zaken op het speel-
veld worden geraakt. Op deze wijze
staan er telkens andere plaatjes voor en
zijn er dus andere bonussen te verdie-
nen. Een briljante vondst dus die voor
veel aktie en flipperplezier zorgde. Je
vindt de roto target onder andere op
“Roto Pool” (G’58), “Ship Mates”
(G’64) en “Trade Winds” van Williams.

G O K K I E
WAGEN?
Omdat veel
mensen gok-
ken toch wel een
aardige bezigheid
vinden, bedachten onze flipper-
ontwerpers een combinatie tussen flip-
peren en een fruitmachine. Zo tref je op
verscheidene flipperkasten echt wer-
kende fruitkasten aan. Als je een be-
paald doel op het speelveld raakte, werd
de bijbehorende rol van de fruitkast een
positie verzet. Zo kon je dus de win-
nende combinaties bijeen zien te flip-
peren!
Drie barren betaalde echter geen cash
geld uit maar een vrij spel en drie meloe-
nen waren goed voor een extra balletje.
Andere combinaties zorgden weer voor
veel puntjes, waardoor je tegenstander
smadelijk werd verslagen. Ook hier was
gericht flipperen dus vereist, wat de kast
ook voor de gevorderde players aan-
trekkelijk maakte.

Gokken en flipperen is ondermeer mo-
gelijk op “Klondike (W’71), “Jackpot”
(W’71) en “Lucky Seven” (W’78). Ook
de firma Playmatic waagde zich in 1977
aan het betere gokwerk, op “The 30’s”
vind je de gokkast niet op het speelveld
maar op de kopruit afgebeeld.

ROULETTE
Op sommige kasten kom je zelfs rou-
lette-achtige voorzieningen tegen die
de speler weer van die prettige extraa-
tjes konden voorzien. Soms onder het
speelveld, beschermd door een glazen
plaat en soms verhoogd op het speelveld
gemonteerd trof je ze aan. Dit waren
ronde schijven die horizontaal waren
gemonteerd en op de wijze van een
roulettewiel gingen draaien als de bal in
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Het is zaterdag 5 augustus 2000.Tussen
Zwolle en Heerenveen doemt na een
lange treinreis van 2,5 uur plotseling
een klein stationnetje op. Op bordjes,
welke bevestigd zijn aan het wachthokje
op het perron, staat de plaatsnaam
“WOLVEGA” vermeld.

Het station maakt zo ’s-morgens vroeg
om 9.30 een verlaten indruk, wellicht is
het er drukker op een doordeweekse dag
als de forenzen weer naar hun werk
gaan in de grote stad. Maar nu staat er,
op een zaterdagmorgen in augustus, maar
één man op het perron, en dat ben ik.
Een Brabo die vanwege zijn hobby be-
reid is om zijn gehele zaterdag op te
offeren om te gaan kijken naar de bezig-
heden en flippercollectie van een man
die aangemerkt kan worden als een groot
flipperliefhebber.

Zijn naam is Henk Schippers en hij
vormt, samen met zijn vrouw Klaske én
zijn twee kinderen, het gezicht van het
bedrijf FLIPPERS VAN SCHIP-
PERS, jullie waarschijnlijk welbekend
van de kleine advertenties in deze
Spinner én van zijn activiteiten op inter-
net (www.go.to/flippers.com)

Nadat ik hem vanuit een telefooncel
naast het station heb opgebeld komt
Henk binnen 3 minuten met zijn auto
voorrijden en alras zetten wij koers rich-
ting het woonhuis van de familie Schip-
pers. Eenmaal daar aangekomen word
ik hartelijk verwelkomd door Henk’s
vrouw Klaske en de kinderen Patrick en
Charlotte.

Hoe het ooit begon
Onder het genot van een kop koffie met
een warm saucijzenbroodje gaat het ge-
sprek al snel over flipperkasten.

Mijn eerste vraag aan Henk is natuurlijk
hoe het is begonnen. Hoe wordt nu
iemand “geraakt” door de flipperhobby?
Zoals bij de meeste van ons begon het
met één flipperkast: in Henk’s geval een
Bally STRANGE SCIENCE. Daarna
was het hek van de dam en volgden er
nog velen. Als je nu in het huis van Henk
kijkt dan zie je overal flippers: in de
huiskamer, in de bijkeuken én in het zelf
aangebouwde schuurtje. Voorts ligt de
zolder bezaait met speelvelden en on-
derdelen. En als klap op de vuurpijl
hoor je ook uit het huis van de buurman
flippergeluiden komen. In de bijkeuken
van de buurman blijkt een Bally Pac
Man te staan.
Ja, het schijnt een besmettelijk virus te
zijn.

De rit naar het onbekende
Maar goed, het kan altijd nog onwaar-
schijnlijker. Henk neemt mij mee in zijn
auto voor een ritje van een half uur naar
een dorpje in de buurt. Wat blijkt? We
stoppen plotsklaps voor een klein kerkje
en stappen uit.

De koster die juist bezig is een vers graf
te delven, steekt samen met de opgegra-
ven aardwormen nieuwsgierig de lange
nek omhoog en je ziet hem denken: wie
hebben we daar, zijn de rouwenden nu
al gearriveerd?

Flipperen in Wolvega...
Frank Verweij

reeds open en we betreden, de nieuws-
gierige koster met een schouderduw
buitenlatend, de gewijde grond. Goh,
nooit geweten dat flipperkasten gods-
dienstig waren, maar ik zie daar toch
met eigen ogen een Bally FLASH
GORDON, een Bally SUPERSONIC
en een Stern GALAXY staan. Ook ont-
waar ik nog enkele videospelen
(Moonpatrol, Crazyfoot, en Dept
Change).

Aanbieding voor NFV-leden
NFV-leden let op: de eerste beller mag
voornoemde videokasten (alle 3 teza-
men) van Henk komen ophalen voor een
slordige f 30. Dus snelheid is geboden!

Flipperkasten verbannen
Henk vertelt mij dat hij ooit een partij
van 40 flippers heeft opgeslagen in deze
door hem en een kennis gehuurde kerk,
maar dat hij op een gegeven moment op
last van het kerkbestuur onmiddellijk
moest verdwijnen met die duivelse ap-
paraten. Wat bleek, die nieuwsgierige
koster had stiekem, staande op een kratje,
door het glas-in- loodraam naar binnen
gegluurd en zag toen diverse flipper-
kasten staan. Vervolgens sprak binnen
zéér korte tijd het gehele dorpje er
schande van.

Mijn verbazing wordt nog groter als
Henk een grote sleutel uit zijn broekzak
haalt. Ik denk nog: dit kan niet waar
zijn! Maar jawel, de sleutel past wel
degelijk in het slot van de massiefhouten
kerkdeur. Een seconde later zwaait deze

Dit artikel is eind september bij de redactie binnengekomen.
Informatie kan dus wat verouderd / niet meer geldig zijn.
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Diner in Wolvega
Na de bezichtiging van de kerk gaan we
weer richting Wolvega, want het wordt
volgens Henk tijd voor een hapje eten.
In de auto komt de gedachte bij mij op
dat de koster wel heel erg blij geweest
zal zijn in verband met het feit dat die
vreemde snoeshanen weer zijn opge-
hoepeld. Dit vanwege het feit dat de
begrafenisstoet tijdens ons bezoek al in
aantocht was.

Klaske heeft inmiddels boodschappen
gedaan in de plaatselijke supermarkt en
Henk ontbrandt reeds het houtskool op
de barbecue. Het feest kan beginnen!
Wat zijn die mensen in het noorden van
ons land toch gastvrij. Als tafel wordt
een Williams PAT HAND gebruikt,
welke met een steekwagentje de bin-
nenplaats wordt opgereden. Hiermee
wordt maar weer eens bewezen dat een
flipperkast multifunctioneel kan zijn.
Onder het genot van een hapje en een
drankje dist Henk nog een paar leuke
anekdotes op. Één ervan wil ik jullie
niet onthouden:

Hoe ver gaat service?
Een klant uit Haaksbergen belde Henk
op met de mededeling dat zijn pas aan-
gekochte flipperkast het niet meer deed.
Aangezien hij service hoog in het vaan-
del heeft staan, besteedde Henk een
flink aantal uren van zijn vrije tijd om
ter plaatse te gaan kijken of hij de sto-
ring kon verhelpen. Wat bleek eenmaal
aangekomen in Haaksbergen? De koper
kreeg het spel niet opgestart omdat hij
telkens op de “geldinworp-retourknop”
had gedrukt in plaats van op de vrijspel-
knop! Grrrrrrrrr……….

Wetenswaardigheden
Onderstaand volgen nog wat interes-
sante informatie over Henk:

* Speel nooit om te winnen tegen
hem op een Dr. Who, dat is name-
lijk zonde van je inspanningen.

* Heb je een defecte s.s. Bally flip-
perkast uit de jaren ’70? Bel hem,
want hij krijgt je flipper gegaran-
deerd aan de praat. Je kunt je prints
zelfs naar hem opsturen, ze worden
gerepareerd retour gezonden.

* Zoek je een flipperkast, hij is gespe-
cialiseerd in s.s. flippers van Bally
en Williams uit de jaren ’70.
(op dit moment voorradig: Williams
Hot Tip, Bally Nightrider, Bally
Silverball Mania, Williams Flash).
Ook kan hij je helpen aan e-m flip-
pers (Bally Capt. Fantastic,
Williams Pat Hand, Williams
Little Chief, Bally Wizard, Bally
Rogo, Williams Strike Zone, Bally
Little Joe, Bally Camelot)

* Zoek je onderdelen zoals speelvel-
den, plastics etc? Bel hem (0561-
611780). Zijn zolder puilt uit.

* Is je 5101-chip kapot? Hij heeft ze
op voorraad.

* Is je Rom-chip kapot? Hij laat hem
opnieuw voor je programmeren.

* Schema’s e.d koopt hij bij Klaas
Boomsma van Het Speelautomaten-
archief (tel.nr. 058-139054).

* Zijn vrouw Klaske soldeert net zo
makkelijk een transistor op een
driverboard en staat, net als beide
kinderen, zowel
achter als naast
Henk op flipper-
gebied.

* In Wolvega heeft
hij ooit een flipper
gekocht bij de vuil-
nisman (aanbie-
ding: f 30,-).

* Hij draait zijn hand
er niet voor om naar
Heerlen te rijden
om een flipper te
repareren.

* Hij exporteert flip-
pers naar Portugal.

* Hij verkoopt ook
nieuwe onderdelen
zoals lampjes, rub-
bers, flipperballen,
batterijen en half-
geleiders.

Aan alles komt een einde
Om 18.00 uur word ik weer netjes door
Henk afgezet op het station. De terug-
reis kan beginnen, een flipperdag van
ruim 13 uur loopt ten einde. Ik kijk terug
op een leuke en gezellige dag en hierbij
wil ik de familie Schippers nog bedan-
ken voor hun gastvrijheid, welke ik van-
daag van hen heb mogen ontvangen. Ik
wens hen daarnaast het allerbeste toe
voor de toekomst.

M
Met dank aan: Keith Johnson, Kevin Martin,

Scott Piehler en ‘Webko’.
Http://www.bull.usyd.edu.au/pinball/

PIN-ABC
M Million
MA Mario Andretti
Mav Maverick (Sega/DE)
MB MegaByte
MB Monster Bash
MB Multi-Ball
MM Medieval Madness
MNF Monday Night Football
MPU Main Processing Unit
MS Magna-Save (TM)
MW Mushroom World (SMB)
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Het is zaterdag 5 augustus 2000.Tussen
Zwolle en Heerenveen doemt na een
lange treinreis van 2,5 uur plotseling
een klein stationnetje op. Op bordjes,
welke bevestigd zijn aan het wachthokje
op het perron, staat de plaatsnaam
“WOLVEGA” vermeld.

Het station maakt zo ’s-morgens vroeg
om 9.30 een verlaten indruk, wellicht is
het er drukker op een doordeweekse dag
als de forenzen weer naar hun werk
gaan in de grote stad. Maar nu staat er,
op een zaterdagmorgen in augustus, maar
één man op het perron, en dat ben ik.
Een Brabo die vanwege zijn hobby be-
reid is om zijn gehele zaterdag op te
offeren om te gaan kijken naar de bezig-
heden en flippercollectie van een man
die aangemerkt kan worden als een groot
flipperliefhebber.

Zijn naam is Henk Schippers en hij
vormt, samen met zijn vrouw Klaske én
zijn twee kinderen, het gezicht van het
bedrijf FLIPPERS VAN SCHIP-
PERS, jullie waarschijnlijk welbekend
van de kleine advertenties in deze
Spinner én van zijn activiteiten op inter-
net (www.go.to/flippers.com)

Nadat ik hem vanuit een telefooncel
naast het station heb opgebeld komt
Henk binnen 3 minuten met zijn auto
voorrijden en alras zetten wij koers rich-
ting het woonhuis van de familie Schip-
pers. Eenmaal daar aangekomen word
ik hartelijk verwelkomd door Henk’s
vrouw Klaske en de kinderen Patrick en
Charlotte.

Hoe het ooit begon
Onder het genot van een kop koffie met
een warm saucijzenbroodje gaat het ge-
sprek al snel over flipperkasten.

Mijn eerste vraag aan Henk is natuurlijk
hoe het is begonnen. Hoe wordt nu
iemand “geraakt” door de flipperhobby?
Zoals bij de meeste van ons begon het
met één flipperkast: in Henk’s geval een
Bally STRANGE SCIENCE. Daarna
was het hek van de dam en volgden er
nog velen. Als je nu in het huis van Henk
kijkt dan zie je overal flippers: in de
huiskamer, in de bijkeuken én in het zelf
aangebouwde schuurtje. Voorts ligt de
zolder bezaait met speelvelden en on-
derdelen. En als klap op de vuurpijl
hoor je ook uit het huis van de buurman
flippergeluiden komen. In de bijkeuken
van de buurman blijkt een Bally Pac
Man te staan.
Ja, het schijnt een besmettelijk virus te
zijn.

De rit naar het onbekende
Maar goed, het kan altijd nog onwaar-
schijnlijker. Henk neemt mij mee in zijn
auto voor een ritje van een half uur naar
een dorpje in de buurt. Wat blijkt? We
stoppen plotsklaps voor een klein kerkje
en stappen uit.

De koster die juist bezig is een vers graf
te delven, steekt samen met de opgegra-
ven aardwormen nieuwsgierig de lange
nek omhoog en je ziet hem denken: wie
hebben we daar, zijn de rouwenden nu
al gearriveerd?

Flipperen in Wolvega...
Frank Verweij

reeds open en we betreden, de nieuws-
gierige koster met een schouderduw
buitenlatend, de gewijde grond. Goh,
nooit geweten dat flipperkasten gods-
dienstig waren, maar ik zie daar toch
met eigen ogen een Bally FLASH
GORDON, een Bally SUPERSONIC
en een Stern GALAXY staan. Ook ont-
waar ik nog enkele videospelen
(Moonpatrol, Crazyfoot, en Dept
Change).

Aanbieding voor NFV-leden
NFV-leden let op: de eerste beller mag
voornoemde videokasten (alle 3 teza-
men) van Henk komen ophalen voor een
slordige f 30. Dus snelheid is geboden!

Flipperkasten verbannen
Henk vertelt mij dat hij ooit een partij
van 40 flippers heeft opgeslagen in deze
door hem en een kennis gehuurde kerk,
maar dat hij op een gegeven moment op
last van het kerkbestuur onmiddellijk
moest verdwijnen met die duivelse ap-
paraten. Wat bleek, die nieuwsgierige
koster had stiekem, staande op een kratje,
door het glas-in- loodraam naar binnen
gegluurd en zag toen diverse flipper-
kasten staan. Vervolgens sprak binnen
zéér korte tijd het gehele dorpje er
schande van.

Mijn verbazing wordt nog groter als
Henk een grote sleutel uit zijn broekzak
haalt. Ik denk nog: dit kan niet waar
zijn! Maar jawel, de sleutel past wel
degelijk in het slot van de massiefhouten
kerkdeur. Een seconde later zwaait deze

Dit artikel is eind september bij de redactie binnengekomen.
Informatie kan dus wat verouderd / niet meer geldig zijn.
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Diner in Wolvega
Na de bezichtiging van de kerk gaan we
weer richting Wolvega, want het wordt
volgens Henk tijd voor een hapje eten.
In de auto komt de gedachte bij mij op
dat de koster wel heel erg blij geweest
zal zijn in verband met het feit dat die
vreemde snoeshanen weer zijn opge-
hoepeld. Dit vanwege het feit dat de
begrafenisstoet tijdens ons bezoek al in
aantocht was.

Klaske heeft inmiddels boodschappen
gedaan in de plaatselijke supermarkt en
Henk ontbrandt reeds het houtskool op
de barbecue. Het feest kan beginnen!
Wat zijn die mensen in het noorden van
ons land toch gastvrij. Als tafel wordt
een Williams PAT HAND gebruikt,
welke met een steekwagentje de bin-
nenplaats wordt opgereden. Hiermee
wordt maar weer eens bewezen dat een
flipperkast multifunctioneel kan zijn.
Onder het genot van een hapje en een
drankje dist Henk nog een paar leuke
anekdotes op. Één ervan wil ik jullie
niet onthouden:

Hoe ver gaat service?
Een klant uit Haaksbergen belde Henk
op met de mededeling dat zijn pas aan-
gekochte flipperkast het niet meer deed.
Aangezien hij service hoog in het vaan-
del heeft staan, besteedde Henk een
flink aantal uren van zijn vrije tijd om
ter plaatse te gaan kijken of hij de sto-
ring kon verhelpen. Wat bleek eenmaal
aangekomen in Haaksbergen? De koper
kreeg het spel niet opgestart omdat hij
telkens op de “geldinworp-retourknop”
had gedrukt in plaats van op de vrijspel-
knop! Grrrrrrrrr……….

Wetenswaardigheden
Onderstaand volgen nog wat interes-
sante informatie over Henk:

* Speel nooit om te winnen tegen
hem op een Dr. Who, dat is name-
lijk zonde van je inspanningen.

* Heb je een defecte s.s. Bally flip-
perkast uit de jaren ’70? Bel hem,
want hij krijgt je flipper gegaran-
deerd aan de praat. Je kunt je prints
zelfs naar hem opsturen, ze worden
gerepareerd retour gezonden.

* Zoek je een flipperkast, hij is gespe-
cialiseerd in s.s. flippers van Bally
en Williams uit de jaren ’70.
(op dit moment voorradig: Williams
Hot Tip, Bally Nightrider, Bally
Silverball Mania, Williams Flash).
Ook kan hij je helpen aan e-m flip-
pers (Bally Capt. Fantastic,
Williams Pat Hand, Williams
Little Chief, Bally Wizard, Bally
Rogo, Williams Strike Zone, Bally
Little Joe, Bally Camelot)

* Zoek je onderdelen zoals speelvel-
den, plastics etc? Bel hem (0561-
611780). Zijn zolder puilt uit.

* Is je 5101-chip kapot? Hij heeft ze
op voorraad.

* Is je Rom-chip kapot? Hij laat hem
opnieuw voor je programmeren.

* Schema’s e.d koopt hij bij Klaas
Boomsma van Het Speelautomaten-
archief (tel.nr. 058-139054).

* Zijn vrouw Klaske soldeert net zo
makkelijk een transistor op een
driverboard en staat, net als beide
kinderen, zowel
achter als naast
Henk op flipper-
gebied.

* In Wolvega heeft
hij ooit een flipper
gekocht bij de vuil-
nisman (aanbie-
ding: f 30,-).

* Hij draait zijn hand
er niet voor om naar
Heerlen te rijden
om een flipper te
repareren.

* Hij exporteert flip-
pers naar Portugal.

* Hij verkoopt ook
nieuwe onderdelen
zoals lampjes, rub-
bers, flipperballen,
batterijen en half-
geleiders.

Aan alles komt een einde
Om 18.00 uur word ik weer netjes door
Henk afgezet op het station. De terug-
reis kan beginnen, een flipperdag van
ruim 13 uur loopt ten einde. Ik kijk terug
op een leuke en gezellige dag en hierbij
wil ik de familie Schippers nog bedan-
ken voor hun gastvrijheid, welke ik van-
daag van hen heb mogen ontvangen. Ik
wens hen daarnaast het allerbeste toe
voor de toekomst.

M
Met dank aan: Keith Johnson, Kevin Martin,

Scott Piehler en ‘Webko’.
Http://www.bull.usyd.edu.au/pinball/
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Achter de kopruit lichten vijf
raceauto’s op, welke al naar gelang
de hoogte van de score hun weg
vervolgen richting finish. De score
wordt aangegeven met lampjes ach-
ter de kopruit en loopt op van 10000
tot 200000 punten. Dit apparaat
geeft weinig spelvreugde voor de
moderne flipperliefhebber, maar als
verzamelstuk is het in goede condi-
tie toch nog zo’n fl 1.000,- á fl.
1.200,- waard. Althans dat is de
prijs die men in Duitsland wil beta-
len voor het apparaat.

Degenen die serieuze inte-
resse hebben in dit soort machines
adviseer ik om het boek “Wenn der
Groschen fällt…” (isbn 3-924183-
11-2) er eens op na te slaan. Op
bladzijde 258 wordt o.a. de
Nürburg beschreven en op blad-
zijde 259 staat een mooie foto afge-
drukt. Je kunt het boek kopen bij
Van de Moosdijk in Someren of op
de jukeboxbeurs te Rosmalen, Ant-
werpen of Hasselt.

Overigens, het voordeel van
de aanwezigheid van zo weinig e-m
flippers was dat ik geen hernia kreeg
in mijn rechterwijsvinger in ver-
band met het maken van foto’s.
Daarnaast stonden er meerdere dot-
matrix kasten opgesteld voor prij-
zen die duidelijk een stijgende lijn
vertoonden in vergelijking met voor-
gaande jaren.

Conclusie
Gezien het goederenaanbod en het
bezoekersaantal bevindt deze ge-
moedelijke beurs zich op het randje
van haar bestaansrecht. De concur-
rentie van o.a. Rosmalen, Wieze en
Antwerpen wordt zeker gevoeld.
Het zal mij benieuwen of “Hasselt”
volgend jaar nog op het programma
staat.

Ter relativering wil ik nog
het volgende opmerken: Ik ken men-
sen uit Nederland, Duitsland en Bel-
gië die uitsluitend deze beurs bezoe-
ken om flippers te kopen. Als reden
geven zij unaniem op dat zij Ros-
malen tè druk en tè duur vinden.

Advertentie Power Play

Power Play

W
ij 

Ruil
en

Alle
s I

n !
!

Flipperkasten, ruim 40 op voorraad vanaf fl. 300,-

Alle soorten Speelautomaten (+onderdelen) - Jukeboxen - Neons

- Schietkasten - Bolle koelkasten - Benzinepompen - Jaren '50

beelden - Pindapotten. . .   En nog veel meer. . . !!

Neem contact op 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
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Hallo 850 leden van het onvolprezen
Nederlands flippergenootschap. Jullie
hebben een tijdje moeten wachten op
het tweede deel van de serie over klas-
sieke aandachtstrekkers. Maar ja, flip-
peren is leuker dan erover schrijven en
daarnaast gebeurt er veel wat de aan-
dacht opeist. Wat dachten jullie bij-
voorbeeld van de bijzonder geinig ver-
lopen Amerikaanse presidents-
verkiezingen? Of de ontwikkelingen
rond de verkering van onze kroonflip-
peraar met miss Maxima?  Om een potje
met miss Maxima te mogen flipperen
moet die jongen nota bene toestemming
van de second kamer vragen...

Jullie begrijpen, dat als je dat allemaal
volgt er geen tijd is voor stukjes in de
Spinner. Kijk, en dat pikt onze hoofdre-
dacteur MvA niet! Na enige bedreigin-
gen met lichamelijk geweld en geeste-
lijk molest volgt dan hier het tweede
deel van de reeks over allerlei zaken in,
op en aan de door ons zo gewaardeerde
flippermachines.

Is het jullie trouwens opgevallen dat
onze bezittingen aardig in waarde aan
het toenemen zijn? Ook hier geldt: wei-
nig aanbod (zeker van topkasten) en
toenemende vraag betekent hogere prij-
zen. Een paar Spinners geleden heb ik
jullie al geheel gratis geadviseerd om je
goede machines zuinig te bewaren.

Dit geldt echter niet voor slechte kasten
zoals Medieval Madness, als je zo’n
geval hebt staan kun je me rustig even
bellen, dan kom ik hem geheel gratis
even bij je ophalen. Ben je daar dankzij
mijn geheel onbaatzuchtige hulp even
mooi vanaf gekomen!

KEN UW KLASSIEKEN (XVI)
KLASSIEKE AANDACHTSTREKKERS 2 Aad van Dijk

Okee, ik draaf een beetje door. Daarom
gaan we dan maar met rappe spoed een
paar zaken op de flipper speelvelden
bekijken die aan de roem van de pinball
machines hebben bijgedragen.

ROTO TARGET
Ha! Dat is pas een sublieme vondst
geweest op vooral Gottlieb
elektromechanische flipperkasten.
Een doel dat telkens een andere
waarde vertegenwoordigt en dus
voor gevarieerd spel zorgt. Oh, wat
maakte dat roto target
het spel vaak spannend. Vooral als
er een ster verscheen -die bij raken
een vrije bal verzekerde- was het
van het hoogste belang de bal de
correcte richting op te flipperen.
Raakte je daarbij een ander kontakt
op het speelveld, dan begon de roto
target vrolijk te draaien en kon je de
extra bal wel vergeten.

De roto target is een schijf ongeveer zo
groot als een grammofoonplaatje die
vertikaal in de flippermachine is ge-
monteerd. Aan het uiteinde van de schijf
zijn metalen plaatjes gemonteerd. Van
die plaatjes zijn er een of twee op het
speelveld zichtbaar en te raken. Bij het
raken verkrijgt de flipperaar de bijbe-
horende waarde of bonus. De schijf
gaat draaien als er zaken op het speel-
veld worden geraakt. Op deze wijze
staan er telkens andere plaatjes voor en
zijn er dus andere bonussen te verdie-
nen. Een briljante vondst dus die voor
veel aktie en flipperplezier zorgde. Je
vindt de roto target onder andere op
“Roto Pool” (G’58), “Ship Mates”
(G’64) en “Trade Winds” van Williams.

G O K K I E
WAGEN?
Omdat veel
mensen gok-
ken toch wel een
aardige bezigheid
vinden, bedachten onze flipper-
ontwerpers een combinatie tussen flip-
peren en een fruitmachine. Zo tref je op
verscheidene flipperkasten echt wer-
kende fruitkasten aan. Als je een be-
paald doel op het speelveld raakte, werd
de bijbehorende rol van de fruitkast een
positie verzet. Zo kon je dus de win-
nende combinaties bijeen zien te flip-
peren!
Drie barren betaalde echter geen cash
geld uit maar een vrij spel en drie meloe-
nen waren goed voor een extra balletje.
Andere combinaties zorgden weer voor
veel puntjes, waardoor je tegenstander
smadelijk werd verslagen. Ook hier was
gericht flipperen dus vereist, wat de kast
ook voor de gevorderde players aan-
trekkelijk maakte.

Gokken en flipperen is ondermeer mo-
gelijk op “Klondike (W’71), “Jackpot”
(W’71) en “Lucky Seven” (W’78). Ook
de firma Playmatic waagde zich in 1977
aan het betere gokwerk, op “The 30’s”
vind je de gokkast niet op het speelveld
maar op de kopruit afgebeeld.

ROULETTE
Op sommige kasten kom je zelfs rou-
lette-achtige voorzieningen tegen die
de speler weer van die prettige extraa-
tjes konden voorzien. Soms onder het
speelveld, beschermd door een glazen
plaat en soms verhoogd op het speelveld
gemonteerd trof je ze aan. Dit waren
ronde schijven die horizontaal waren
gemonteerd en op de wijze van een
roulettewiel gingen draaien als de bal in
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Op zaterdag 9 april en zon-
dag 10 september j.l. vond in het
Belgische Hasselt de jaarlijkse Juke-
box-beurs plaats. De organisator van
deze beurs heeft ook dit jaar weer de
pech gehad dat de weersomstandig-
heden tè gunstig waren voor menig
potentieel bezoeker. De lucht was
strakblauw en de temperaturen
schommelden tussen de 20 en 25
graden Celsius.

Toen ik zondagmorgen 10
september om 9.15 met mijn auto het
beursterrein opreed stond er voor de
kassa een ‘rij’ van ongeveer 10 men-
sen te wachten, welke in een kwar-
tier tijd aanzwol tot 20 personen. De
kassa ging om 9.30 open en voor fl.
15,- mocht de betalende bezoeker
zich gaan vergapen aan allerlei jaren
’50 spullen.

Uitslapen
Klaarblijkelijk houden som-
mige standhouders er inmid-
dels rekening mee dat er op
zondagmorgen wordt uitgesla-
pen, want ik telde wel 5 stands
die om 10.00 nog steeds niet
bemand waren. Sommige van
de stands waren zelfs niet, of
maar deels, bevoorraad! Daar-
naast viel het op dat er jaarlijks
steeds minder deelnemers zijn.
Loopruimte genoeg dus.

Flippers niet te koop!
Wat ook nieuw voor me was:
een in flipperkringen bekende
Belgische flipperkasten-
handelaar had ongeveer 12 dot-
matrix flipperkasten speelklaar
opgesteld (ingesteld op
geldinworp!) welke NIET te
koop waren. De reden hiervan
is dat hij op deze beurs feitelijk
alléén reclame stond te maken
voor zijn exploitie/verhuur-ac-
tiviteiten.

Zoals jullie weten worden er
in de USA bijna geen nieuwe flip-
perkasten meer vervaardigd. Het
schijnt nu zo te zijn dat de inkoop-
kanalen van dit soort handelaren
opdrogen, zodat zij zich genoodzaakt
voelen om hun activiteiten te verleg-
gen van verkoop naar verhuur/ex-
ploitatie.

Flipperkast met uitsterven
bedreigd?
Op dit moment wordt er door som-
migen veel geld verdiend met de
export van flipperkasten naar de
USA. Vanwege de hoge dollarkoers
is het zeer interessant om containers
vol flippers naar het land met de
onbegrensde mogelijkheden te ver-
schepen. Duitsers, Belgen en ook
Nederlanders slaan nu hun slag.

Er worden zelfs reeds eerder
naar Oostbloklanden geëxporteerde
flippers voor teruggehaald. Een
Addams Family, Indiana Jones of
Twilight Zone brengt ongezien mi-
nimaal $ 1700 op volgens ingewij-
den. Leuke handel, als je een contai-
ner vol kunt stouwen. Een nadeel is
uiteraard dat de flipperkast in de
naaste toekomst dreigt uit te sterven
in Europa.

Dit doemscenario betreft
voor de echte flipperliefhebber een
niet zo leuk vooruitzicht. Wellicht
dat zelfs de NFV in de toekomst
geen bestaansrecht meer heeft. Want
wie wil nu lid zijn van een club die de
belangen behartigt van een uitge-
storven ‘diersoort’ (het WNF heeft
toch ook veel leden, red.).

Wat was er te zien in Hasselt?
Op electro-mechanisch gebied
was er bar weinig te beleven in
Hasselt. Ik ontdekte in de gehele
hal maar twee oude flippers:
De Nürburg van Jentzsch &
Meerz uit 1939 en de Sky Rider
van Chicago Coin uit 1974. Laatst
genoemde flipper kostte BFR
9000, ongeveer fl. 475,- dus.

De Nürburg, welke het auto-
racen uitbeeldt op de Nürburgring,
is één van de eerste Duitse pré-
flipperkasten met een kopruit.
Hiermee lagen de Duitsers onge-
veer 4 jaren achter op de Ameri-
kanen die hun flippers reeds in
1935 van een kopruit. Op het
speelveld zijn 15 “bumpers” aan-
wezig in verschillende kleuren en
het is de kunst om de 5 roll-over
contacten tussen deze 15 “bum-
pers” te raken met de speelbal.

Jukebox-beurs in Hasselt
Frank Verweij
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een of andere holletje op het speelveld
was beland. Op de rouletteschijf lag een
ander balletje dat als de roulette stopte
nog even doordraaide en dan tergend
langzaam in een van de gaten aan de
rand van het roulettewiel belandde. De
bijbehorende bonus was dan verdiend
in de vorm van punten, specials of een
waardevolle extra bal!

Soms was met wat schudwerk de bal in
het juiste gat van de roulette te manoeu-
vreren, maar dit was eigenlijk alleen
voor de echte cracks weggelegd, als ik
het probeerde volgde meestal een venij-
nige TILT!
Die leuke roulette tref je ondermeer aan
op “Fan-Tas-Tic” (W’72) en op Super-
score (G’67).

EEN BEETJE DRAAIERIG?
Om het spel een beetje onvoorspelbaar-
der te maken verschenen er op de speel-
velden draaiende rubberen schijven. Als
de bal over deze schijf heen rolde werd
de richting van de bal op onvoorspel-
bare en onvoorstelbare wijze veranderd.
Soms in het voordeel van de speler als
een bal recht door de midden tussen de
flippertjes dreigde te verdwijnen en de
schijf de bal netjes op je flippertje legde.
Maar vaker in het nadeel, als de speler
geheel geconcentreerd gereed was om
de recht op zijn flippertje aanrollende
bal briljant op een hoog scorend doel te
mikken en de schijf de bal op schitte-
rende wijze richting outlane deed ver-
dwijnen. De woorden @#**&&%$@
zijn daarbij inderdaad weleens geval-
len, vooral als de ongelukkige flipper-
aar hierdoor de game verloor en een
rondje diende te betalen.

Het beroemdste voorbeeld van deze
draaischijf tref je aan op de topper onder
de EM machines “Fireball” van Bally
uit 1972. Maar ook op nieuwere machi-
nes kom je deze voorziening wel tegen,
“Whirwind” van Willams uit 1990 heeft
zelfs drie draaiende schijven en
“Twister” van Sega (1996) heeft er ook
een waarop zelfs ballen magnetisch
kunnen worden vastgehouden!

FLIPPEREN ZONDER FLIPPERS

Je wilt het niet geloven, maar het is zelfs
mogelijk om op een flipperkast te flip-
peren zonder flippers! Een beetje te
diep in het glaasje gekeken, die schrij-
ver van dit artikel, hoor ik jullie al
denken. Fout! flippervrienden het kan
en is toegepast op een der beste flipper-
kasten aller tijden: Twilight Zone van
Bally uit 1993. Hier is een apart ver-
hoogd speelveldje aan de linkerzijde
van het speelveld waar de bal door mid-
del van sterke elektromagneten kan
worden “geflipperd”. Gepoogd moet
worden om op deze wijze de bal aan de
bovenzijde van het mini speelveldje te
krijgen, waardoor de bal terugkeert op
het grote speelveld en een geweldige
bonus wordt verdiend. Een grootse flip-
perkast trouwens deze Twilight Zone,
die als enige kast ter wereld ook nog
eens is voorzien van een keramische
Powerball, die uit een echt werkende
kauwgumballen automaat op het speel-
veld wordt gedeponeerd. Flipperen met
deze Powerball is een belevenis die
ieder serieus lid van de NFV een keer
moet hebben meegemaakt.
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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,
humoristische, vriendelijke, aanste-
kelijke 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

bruikleenperiode 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)

Gloednieuwe MEDIEVAL MADNESS
nu te huur voor NFV-leden

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 schoon-
maken van het speelveld en de glasplaat  doe
je uiteraard zelf; bij technische problemen
overleggen met de NFV.

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.

NFV-Homepage
Zoals onderhand wel bekend is heeft de NFV-homepage
(www.pinball.demon.nl) een flinke metamorfose ondergaan.
Regelmatig worden de gegevens bijgewerkt en gecontroleerd.

Er staat een nieuwe quiz op en input van bezoekers wordt zeer
gewaardeerd. Kijk dus af en toe en laat een interessant nieuwtje
of berichtje achter!
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MAGNETISCHE MAGNETEN
Met magneten en stalen ballen zijn de
aardigste dingen te doen bedachten de
flipperontwerpers. Zo verschenen op de
speelvelden voorzieningen die geschie-
denis hebben gemaakt. Wat te denken
van de hand “Thing”, die in een doos zit
in de rechterbovenhoek van het speel-
veld van de nummero uno flipperkast
“The Addams Family” (met twee d’s
Ad...).

Met zijn magnetische vingers pakt hij
de bal te pas en te onpas van het speel-
veld af. Gelukkig geeft hij de bal meestal
weer terug zodat je lekker verder kunt
flipperen. Een prachtige animatie, die
voor veel hilariteit bij de spelers zorgt.

Op deze grandioze flipperkast is ook
“the power” te vinden net boven de
slingshots. Hier zorgen drie onder het
speelveld gemonteerde electro magne-
ten ervoor dat de bal af en toe op de
vreemdste wijze die je kunt bedenken
van richting verandert.

Of wat dacht je van de heen en weer
bewegende schotelantenne op
“Goldeneye” van Sega (1996) die de bal
magnetisch vasthoudt op dezelfde wijze
waarop Bally dat verzorgt op de topkast
“Theatre of Magic”. Hier kan de bal op
wondere wijze aan de goochelkist blij-
ven plakken!

Op “The Shadow” heb je dan weer een
magnetische truuk die de bal even stil-
legt op het speelveld om hem vervol-
gens keihard een laantje in te katapult-
eren. Helemaal geweldig is de goochel-
stok in “Pinball Magic” van Capcom uit
1995. Hier rolt de bal op verbazing-
wekkende wijze langs de onderkant van
de goochelstok wat een geweldig ge-
zicht is. Jammer dat
Capcom maar zo kort
flipperkasten heeft ge-
fabriceerd!

HOOFDZAKEN
Er zijn zelfs complete
hoofden op speelvel-
den van flipperkasten
verschenen. De trends-
etter op dit gebied was
de beroemde Rudy, het
pratende hoofd in de
bij liefhebbers zeer gewilde flipperkast
“Funhouse” van Williams uit 1990. Hier
geldt “ vaak geïmiteerd maar nooit ver-

beterd”. Want
deze Rudy
mag wel één
van de ver-
bluffendste
gimmicks die
ooit op een
flipperkast is
gemonteerd
worden ge-
noemd.

Het hoofd kan echt praten met een be-
wegende mond, de ogen gaan open en
dicht, Rudy volgt de bal met zijn ogen
van links naar rechts en hij kan zijn ogen
wijd open sperren! Daarnaast kun je de
bal tegen Rudy aanschieten waarbij je
door hem op vermakelijke wijze wordt
uitgescholden. En als Rudy slaapt kun
je de bal in zijn wijd geopende mond
schieten, waardoor Rudy onderdeel van
het spel wordt! Echt een geweldige
animatie, die op “Roadshow” in
tweevoud werd
herhaald. Hoe-
wel “Roadshow”
als een hele leuke
flipperkast be-
schouwd mag
worden halen de
twee hoofden
“Red “ en “Ted”
het niet bij de on-
volprezen Rudy.

Op “No Fear” (W’95) tref je tenslotte
een pratend doodshoofd aan, ik heb wel
eens ergens gelezen dat dit Rudy na zijn
dood is.....

DINO’S EN PISTOLEN
Het wordt steeds gekker, er is zelfs een
flipperkast waarin een reeds lang uitge-

storven Tyrannosaurus Rex
de stalen flipperkogels opvreet.
Dit kost me dan een vermogen
aan nieuwe flipperballen, zal je
als ongeruste eigenaar van een
“Jurrasic Park” van Data East
uit 1992 denken.  Weest echter
niet bang, de ballen komen net-
jes via een vukje weer terug op
het speelveld, zodat ook hier
weer sprake is van een spraak-
makende animatie! Pistolen en
kanonnen zijn vrij frequent op
flipperkasten te vinden. Deze

pistolen kun-
nen echt flip-
perballen af-
vuren. Om-
dat het bezit-
ten van vuur-
wapens door
onze veld-

wachters niet op prijs wordt gesteld
organiseren ze af en toe dagen waar
criminele inwoners van ons fraaie landje
hun vuurwapens zonder veroordeling
kunnen inleve-
ren. Laatst was
er weer zo’n
inleveract ie .
Het gerucht gaat
dat een bekend
lid van de NFV
uit Amsterdam
daarbij zijn flip-
perkast “Ter-
minator” wilde
inleveren omdat er een echt werkend
pistool op het speelveld aanwezig was...
Mooi zijn de beide Kanonnen op “Star
Trek TNG” (W’93) en ook op “Dirty
Harry”(W’95) tref je een werkend pis-

tool van het formaat “Magnum” aan.
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Op zaterdag 4 november zijn we met
enkele Nederlanders weer op bezoek
geweest bij onze Duitse flippervrienden
van de GPA (German Pinball
Association). Hun halfjaarlijkse
“Convention” vond dit keer plaats in
het plaatsje Tübingen vlak onder
Stuttgart.

In een gezellige sfeer met prima
Bratwursten en veel bier en “Spezies”
stonden ruim 50 flipperkasten gereed
waarvan 20 voor de grote wedstrijd.
Een mooie verzameling met o.a. Theatre
of Magic, Flintstones, Road Kings, F14-
Tomcat, Comet, Big Hurt, Tommy,
Rolling Stones, Independance Day, No
Fear, Indiana Jones, No Fear, Monster
Bash, Medieval Madness, Striker Ex-
treme, Who Dunnit, Twilight Zone,
Strange Science, Addams Family Gold,
Whirlwind, Circus Voltaire, Arabian
Nights, Airborne en Revenge from Mars.

Flipperen in Zuid-Duitsland

In viertallen werd het toernooi gespeeld
waarbij iedereen op 10 kasten moest
spelen. Alle individuele scores werden
keurig bijgehouden in de computer van
toernooileider Martin Wiest. Het ver-
liep allemaal vrijwel probleemloos en
rond 10 uur ’s avonds stond vast wie bij
de laatste vier was gekomen: een Duit-
ser, twee spelers uit Zwitserland en een
speler uit Wildervank (NL).

In een spannende finalepartij op de
Striker Extreme werd uiteindelijk Albert
Nomden met grote overmacht de win-
naar. De twee Zwitsers werden respec-
tievelijk tweede en derde (Robert Sutter,
ook NFV-lid!!) en Martin Pfeiffer
vierde. De Duitsers hadden al zo’n ver-
moeden dat een Nederlander zou win-
nen en hebben de beschikbare hoofd-
prijs (een DM flipperkast) maar verloot
onder alle deelnemers. Een prima idee
waardoor niet steeds dezelfde man/
vrouw met de jackpot naar huis gaat!

Overigens werd een derde Nederlander
eerste met zijn team op dit toernooi. Een
prima prestatie waarvoor veel waarde-
ring bestond. Ik ben zijn naam even
kwijt maar hij schijnt ergens in Valken-
burg a/d Geul te wonen.

In de maand mei volgend jaar wordt het
German Pinball Open georganiseerd in
Keulen. Details kunnen we pas in de
volgende Spinner geven. Zo’n Duitse
flipper bijeenkomst kan ik van harte
aanbevelen. Altijd gezellig met leuke
veiling van nieuwe flipperonderdelen
en ook verkoop van allerlei flippers-
pullen. Niet alleen voor echte wedstrijd-
spelers maar voor alle liefhebbers van
het flipperen. We houden je op de
hoogte….

Guus

En na in Duitsland ‘warmgespeeld’
te zijn, ZEN-den Joska en Albert er
in Valkenburg nog even lustig op
los. De Medieval Madness, en
vooral The King Of Payne, moest
het tot vier maal toe ontgelden.

De eindspel-bonus loopt dan op tot een
ongelooflijke 200.000.000!!
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SCHUDDEBUIKEN

genoemde “Jurassic Park” versterkt
het getril het effect van de dreigende
T-rex en ook “Godzilla” (S’98) is van
zo’n trilding voorzien. Williams had
op “Earthshaker” in 1991 de
shakermotor al eens toegepast om een
aardbeving-effect te bereiken een ook
“Roadshow” (W’94) trilt er af en toe
lekker op los.

CONCLUSIE

Soms sta je tijdens het flipperen ineens
te trillen. Neen, niet van de zenuwen en
ook je telefoon met trilalarm gaat niet
af. Je bent ook niet plotseling ziek ge-
worden maar je speelt op een flipper-
kast met shakermotor. Vooral Data East
paste deze reuzenvibrator in hun flip-
perkasten nogal eens toe bijvoorbeeld
op “Royal Rumble” uit 1994 en “Last
Action Hero” uit 1993. In de al eerder

Flipperhobbyisten, zo zijn we in deze
aflevering weer eens kris kras door de
flipperhistorie heengegaan om een aan-
tal van de leukste gimmicks te bekijken.
Al lezende moet je haast wel tot de
conclusie komen, dat wij met z’n allen
toch wel een leuke hobby hebben geko-
zen. Tot slot mag ik jullie een gimmick
niet onthouden, die uitsluitend in Delft
schijnt voor te komen. We hebben het
hier over de zogenaamde Delftse
ballsave.

Hiertoe wordt in een willekeurige flip-
perkast ter hoogte van de bovenkant van
de linker outlane in het kabinet een
gaatje geboord. Vervolgens draait men
een fors formaat schroef in dit gaatje,
dwars door het kabinet heen en sluit
aldus de outlane definitief af. Hogere
scores zijn op deze wijze zeker haal-
baar! Deze voorziening werd door een
exploitant werkelijk aangetroffen op een
door hem in een buurthuis uitgezette
kast. De conclusie hieruit mag wezen
dat er creatieve types in de buurthuizen
rondlopen. Maar of de exploitant daar-
mee zo blij was vermeld het verhaal
niet!

Tot de volgende KUK.

Foto’s: The Complete Pinball Book
Marco Rossignoli

Adv: Klaar B
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KABUKI!
Een door ‘NAMCO’ ge-
maakte unieke flipperkast.
‘Custom made’ en maar twee
van op de hele wereld. Dat is
de vraagprijs van 20.000 wel
waard. En als ik het prijs-
kaartje goed kan ontcijferen
hebben we het hier wel over
dollars!!

Maar waar heb ik deze lay-
out al eens eerder gezien,
gehoord, gevoeld....??? Eens
aan mijn neef kevin vragen...

28

Het zit er inmiddels al weer enige tijd
op, het tweede The After Summer
Pinball Party- weekend en mij is ge-
vraagd om het verslag in de Spinner
te verzorgen, hetgeen ik met groot
plezier doe. Voor diegene die mij nog
niet kennen zal ik me eerst even voor-
stellen, ik ben Frank Ernest en kom
uit Oss, ben ongeveer sinds 5 jaar lid
van de NFV en beman sinds ongeveer
2 jaar samen met Jurgen v.d. Peppel
en Freya van Os de NFV-stand op
evenementen.

Deze keer stond TASPP op het pro-
gramma, en dat begon zaterdag-
ochtend al vroeg voor mij, want om
08.15 uur s’ochtends stond de secreta-
ris van de vereniging en organisator
van dit weekend al voor de
deur,(Jurgen v.d. Peppel dus voor die-
gene die dat nog niet geraden hadden)
met een stationwagen volgeladen met
spullen voor de nfv-stand. Na een
klein ontbijtje met vooral veel koffie
vanuit Oss richting Nieuw-Vennep
vertrokken, waar we tegen tienen on-
geveer arriveerde.

TASPP-Weekend
Frank Ernest

We bleken daar bij aankomst de eer-
ste te zijn uitgezonderd de beheerder
van het wijkgebouw Linquenda die
gelukkig net verse koffie had gezet,
die dan ook wederom met groot ge-
noegen genuttigd werd. Na de eerste
slok koffie arriveerde ook al Jan van
der Klaauw en Henk Fauser, zij waren
met een vrachtwagentje met een tien-
tal flippers gekomen dus de eerste
kasten konden al gelost worden. On-
dertussen waren al meer hulptroepen
gearriveerd in de vorm van Jean-Luc
Truijens en twee helpers.

Het opbouwen verliep voorspoedig en
tegen tweeën stond de zaal goed vol
met een diversiteit aan flippers, een
mooi ingerichte nfv-stand en een
leuke stand van Tom v/d Mast met
allerlei flippercuriosa, van flipperk-
lokken tot oude printboarden, plastics
etc.etc.

Er stonden van allerhande soorten
flippers opgesteld van een oude
elektromechanische tot en met een
pinball 2000, met daartussenin o.a:
Roadshow, Stargate, Party Zone,
Attack from Mars, Medieval
Madness, Star Wars en vele anderen.
Kortom: voor elk wat wils! Tegen de
avond kwamen daar dankzij de grote
bereidwilligheid van
enkele leden nog 4
kasten bij, zodat we
op een totaal van
23 kwamen waar-
onder 3 maal de
Pinball 2000.

Later op de middag en s’avonds was
het dan ook gezellig druk. Men was in
het wijkgebouw van alles voorzien
wat eten en drinken betreft. Er was
ook nog eens een goede bediening,
dus geen enkele reden om de flippers
lang te verlaten.

Naast alle kasten die op vrij spelen
stonden had men twee kasten gereser-
veerd voor een apart spelletje en dat
waren zeker niet de makkelijkste maar
wel hele leuke spelletjes, te weten:

Link = Rechts
Op de Flintstones waren de flipper-
knoppen omgedraaid, dus de linker-
knop bediende de rechtse flipper en
de rechtse knop bediende de linker-
flipper. Nou, dat viel even tegen, ik
had zelf een enkele poging gewaagd,
maar dat is echt niet te doen, het enige
wat het een beetje vergemakkelijkte
was het kruislings plaatsen van je han-
den, maar dan bleef het nog lastig.



jaargang 9
nummer 3

16

Zoals in de vorige Spinner stond
aangekondigd was er op 18 novem-
ber jl. door Fifty-Fifty een opening
van hun showroom met bijbehorende
flipperwedstrijd georganiseerd.

Samen met collega Frank op ex-
peditie naar Wolvega. Hoewel het
ver lijkt valt het mee, het is volle-
dig snelweg dus na 1.5 uur (met
pauze) in Wolvega aangekomen.
Er werd al druk geflipperd, voor
de wedstrijd stonden 3 The
Machine:Bride of Pinbot's (feb
1991) en 3 Indiana Jones (aug
1993) paraat. Per type kast kreeg
je 2 kansen, 4 spelletjes in totaal
dus.

Flipperwedstrijd Wolvega
18 november 2000

naar de finale.  Omdat beide pogin-
gen per kast telden moest er iedere
keer behoorlijk geconcentreerd ge-
speeld worden, je kon dus niet een
slechtere poging laten vervallen.

wedstrijd werd op een, voor alle deel-
nemers onbekende kast, Hurricane
gespeeld. Een wat oudere kast waarop
het niet kennen van elke letter in de
rulesheet geen belemmering is om

een High Score neer te zetten.

Na 5 ballen was de uitslag be-
kend, Albert met ruim 54 M, Paul
met 14M, Mark met 10M en een
beetje en  Jurgen met 10M en een
net iets minder beetje. De num-
mer 1 en 2 konden met resp. een
Baywatch en een The
Machine:Bride of Pinbot naar
huis, de nummers 3 en 4 met een
set fraaie posters.

Al met al een geslaagde dag met een
sportief element en goed verzorgd
door de gastheren Leo van der Put en
Ron Coerdes.

Gedurende de dag werd er door ruim
30 deelnemers gestreden om een
plaats bij de eerste 4, die gingen door

Aan het eind van de middag waren
de 4 finalisten bekend, Paul Jongma,
Albert Nomden, Mark van der
Gugten en Jurgen van de Peppel. De

Woonideeën
Wat kan ik doen met een oude
flipperkast of kopruitenfolies?
Een kijkje in het interieur van Max
Joore uit Kudelstraat.

Jurgen van de Peppel

29

Advertentie Fair Play

Blind flipperen
Dit gebeurde op de Tommy van DE
waar, zoals de meeste van jullie wel-
licht weten, een mode op zit waar een
waaier over je flippers ver-
schijnt, zodat je je flippers
totaal niet meer ziet en dus als
het ware blind flippert. Ik
vond dat niet zo moeilijk als
Links = Rechts, maar je moest
zeker een getalenteerd flipper-
aar zijn om een goede score
neer te zetten, iets wat ik dus
niet ben, maar dat terzijde.

Bij beide spelletjes waren
leuke prijsjes te winnen, waar-
van de uitreiking op zondag
plaats vond, maar daarover
verderop meer.

stond dat bed niet ver weg (in de-
zelfde straat), dankzij de families
Fauser en van der Klaauw, beiden uit
Nieuw-Vennep, die slaapplaatsen be-

schikbaar hadden gesteld voor NFV-
leden die daar gebruik van wilden
maken.

voor een zondag, maar het was voor
een goed doel. Na een prima ontbijt
met wederom voldoende koffie de
straat uitgelopen naar het wijkgebouw

om daar de tweede dag aan te
vangen.

Alvorens de zaal om 10 uur
openging nog even de glas-
platen schoongemaakt en de
NFV-stand op orde gebracht
zodat alles weer pico bello
was voor een hele dag flip-
peren. Het was dan ook direkt
na tienen dat de eerste mensen
weer binnenliepen die zo
vroeg dan ook nog een vrije
keus hadden van kasten om op
te spelen.

Inmiddels was ook Klaas Boomsma
gearriveerd voor zijn stand met volop
flyers en manuals zodat mensen even-
tuele gaten in hun verzameling weer
konden aanvullen.

En zo liep het dus al snel tegen twaal-
ven, de sluitingstijd van de eerste dag
die gezellig maar ook best wel ver-
moeiend was zodat ik blij was dat ik
mijn bed kon opzoeken. En gelukkig

Na een goede nachtrust was het weer
vroeg dat de wekker afliep, vooral
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De redactie ontving de hierboven afgebeelde kerst-
kaart. Geen afzender, geen begeleidend schrijven...

Een misdrijf wordt niet uitgesloten...
De plaatselijke politie vermoedt dat deze foto op de

Pinball Expo 2000 genomen is...

‘De goede oude tijd’ gevonden door Axel
van der Ende op
http://www.alessibros.com/gallery/13.htm

Maareh... welk kast wordt   er gespeeld?

30

Hij heeft dan ook de me-
daille met overtuiging ge-
wonnen. Naast de zak
snoep overigens. Want,
beste medeflipper-
lotgenoten, wat is er nou
voor een vijfjarige mooier
dan een zak snoep?

Nou, bijvoorbeeld de me-
daille. Aan alle bekenden
heeft hij minstens 2 maal
gevraagd: “heb je m’n medaille al
gezien?” en natuurlijk moest ie de
volgende dag mee naar school om
trots aan de juf en alle andere klasge-
nootjes te laten zien. Hou de komende
DPO’s Alex goed in de gaten, hier
gaan we nog veel van horen!! (van
Jurgen tijdens wedstrijden overigens
iets minder..)

Om 5 uur gingen alle kasten onherroe-
pelijk uit, het moment van stilte dat er
dan even valt is zeer apart kan ik je
vertellen, je begrijpt dan ook meteen
waarom bij je buren flipperen niet
altijd een geliefde hobby is.

Het afbreken kon beginnen, iets wat
zeer voorspoedig liep dankzij de hulp
van enkele leden die er geen bezwaar
tegen hadden om een uurtje langer te
blijven, iets wat ook altijd zeer ge-
waardeerd wordt.

Tegen zevenen waren dan ook alle
kasten opgeklapt, al vervoerd of
stonden klaar voor vervoer zodat
Jurgen en ik na van iedereen
afscheid te hebben genomen de
terugweg naar Oss weer aan-
vingen om daar vervolgens
tegen negenen te arrive-
ren, nog even wat te eten
en voor de laatste keer
die dag te genieten
van een bakje koffie.

Het werd in de loop van de dag dan
ook gezellig druk, er werd volop
geflipperd en iedereen had het naar
mijn idee ontzettend naar zijn zin. Het
was dan ook al snel 4 uur ‘s middags,
de tijd waarop de prijsuitreiking van
de spelletjes en de loterij  plaatsvond.

Er waren weer volop loten verkocht,
vooral de aanbieding loten in combi-
natie met de entree bleek een groot
succes. Na de trekking van de loterij
verricht door Freya van Os en de
prijsuitreiking van de spelletjes,
(beide gewonnen door Roy Wills),
kon men nog een klein uurtje flip-
peren tot de sluitingstijd van 5 uur.

Maar eerst moest er nog een prijs uit-
gereikt worden voor een wedstrijdje
wat niet aangekondigd was. Hoe zat
dat?

Al maanden voor deze TASPP had
Alex Fauser Jurgen uitgedaagd om het
tegen hem op te nemen. De TASPP
was een perfecte mogelijkheid om de
flipper-degens te kruisen.  Alex, die al
weken voor deze wedstrijd intensief
had getrained en die als het iets span-
nend begint te worden tijdens het spel
aan z’n neus friemelt en als het nog
spannender wordt met z’n rechterhand
aan z’n linkeroor trekt en andersom
(probeer dat maar eens!!) won met
gemak op de drie kasten die voor deze
Battle of the Giants waren uitgekozen.

gend jaar weer de derde TASPP
plaatsvinden.

Een zeer geslaagd evenement o.a.
mede dankzij :

-iedereen die kasten beschikbaar heeft
besteld.
-iedereen die enige vorm van hulp
heeft verleend tijdens het weekend.
-de uitstekende accommodatie van het
wijkgebouw en de prima bediening.
-iedereen die ik vergeten ben.

Met.vriendelijke groet en tot een vol-
gende keer,
Frank Ernest.

Al met al een
uitermate ge-
slaagd week-
end en hope-
lijk kan dan
ook vol-
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Via internet kwam ik in contact met
Hans Sterkendries uit België. Hans bood
diverse flipperkasten te koop aan. Op
mijn vraag welke flippers dat dan zoal
waren, zei hij mij dat ik maar eens moest
komen kijken in Brussel. Zijn schoonva-
der, de 54-jarige Jozef van den
Wijngaerde, blijkt speelautomaten-
exploitant te zijn en heeft al een kleur-
rijk leven op automatengebied achter
de rug. Hij woont zelfs in zijn atelier
tussen de speelautomaten.
Klinkt interessant, nietwaar?

Op bezoek bij Jozef van den
Wijngaerde
Daarom laat ik me het geen twee keer
zeggen om eens bij een exploitant in de
keuken te kijken, daarom ben ik op een
zaterdag in oktober van het jaar 2000
met de auto naar
Brussel gereden in de
hoop een leerzaam
dagje tegemoet te
gaan. Uiteraard, zo-
als altijd via een om-
weg, want een Bally
CIRCUS kan nog wel
(tijdelijk) aan mijn
collectie worden toe-
gevoegd. Op termijn
kan deze kast dienen
als donor voor andere
kasten, terwijl de
kopruit zal worden
toegevoegd aan mijn
collectie flipper-
ruiten.

Eenmaal aangeko-
men in het bedrijfs-
pand blijkt het een
drukte van belang te zijn. Een tafel-
voetbalspel wordt door twee medewer-
kers minutieus gereviseerd, terwijl op
de achtergrond een Bally 1976
FREEDOM, welke eigendom blijkt te
zijn van een klant, staat te wachten om
gerepareerd te worden. Het speelveld is
behoorlijk versleten en kan zo te zien
best een opknapbeurt gebruiken. De
kopruit daarentegen blijkt erg mooi te
zijn, die geef ik een 10.

Flipperkasten in Brussel
Frank Verweij

schoonzoon Hans dat Jozef precies weet
waar iets ligt. Hij heeft nog nooit iets
niet kunnen vinden in dit walhalla.

Helaas vallen de flyers klaarblijkelijk
niet onder het hoofdstukje “onderde-
len”. Ze zouden volgens Jozef ergens
moeten liggen, maar waar? Dat is helaas
op dat moment niet direct traceerbaar.
Jammer, jammer, jammer.
In een apart gedeelte van het pand staat
een door Jozef geheel gereviseerde Bally
1979 KISS flipperkast. Volgens zijn
zeggen heeft hem dat behoorlijk wat tijd
en geld gekost. Deze kast is dan ook niet
te koop voor minder dan fl. 2000,-.
Daarnaast ontwaar ik ook nog een mooie
Data East 1992 HOOK en een Williams
1995 JOHNNY MNEMONIC.

In het donkere achterkamertje van het
bedrijf staan een flink aantal speelvel-
den en andere onderdelen sober te wach-
ten op het moment dat ze mogen begin-
nen aan een nieuw sprankelend leven.

ooit in België komt. Daarnaast heeft
Jozef grote stukken van Europa gezien,
deels voor zijn werk, deels voor de lol.
Zo is een weekendje Parijs eens uitge-
draaid op drie maanden Italië, en heeft
hij een maand in Portugal doorgebracht
om de automatenmarkt daar te leren
kennen.

Ook Nederland is Jozef niet vreemd. Hij
is jaren elk weekend naar Amsterdam
getrokken voor de import en export van
jackpots. Deze apparaten werden op
een gegeven moment in België bij wet
verboden, vandaar dat er een levendige
ruilhandel ontstond.

De specialist
Hoewel hij altijd heeft geweigerd om te
werken voor een chef, komen momen-

teel alle grote
“spelenuitbaters” bij
Jozef langs om hun
“moeilijke gevallen”
te deponeren omdat
niemand anders in
België ze kan maken,
zelfs hun eigen
reparateurs niet.

Dat Jozef van alle
markten thuis is,
blijkt wel uit het feit
dat hij met hamer en
schroevendraaier in
no time geheel belan-
geloos de buiten-
spiegel vervangt van
de bestelbus van een
vriendelijk lachende
Turkse man uit de
buurt.

Toch mooi om te zien hoe een man zo op
kan gaan in zijn werk/hobby. Volgens
mij is hij het ultieme voorbeeld van
complete tevredenheid en geluk.

Tot slot
Helaas is het deze dag erg druk in zijn
werkplaats anders had Jozef mij ook
nog de aparte opslagplaats van zijn
e-m flippers willen laten zien. Heel erg
jammer, dat hier geen tijd meer voor
was. Want je kunt ome Frank nog ouder-
wets gelukkig maken als je hem de
gelegenheid biedt een collectie e-m flip-
pers te aanschouwen.

Jozef, het ga je goed!

Wat opvalt in het pand is dat Jozef alle
onderdelen netjes heeft opgeslagen in
laden, kastjes en dozen. Op mijn vraag
of hij op verzoek een specifiek onder-
deel weet terug te vinden antwoordt

Hoe het ooit begon
Jozef heeft het exploitantenvak geleerd
toen hij 15 was, omdat hij er niets voor
voelde om het bedrijf van zijn vader
(een slagerij, of liever: een zogenaamde
tripperie, ingewanden dus) over te ne-
men. Hij heeft daarentegen wel nog
gewerkt in de slachthuizen van
Anderlecht, Belgische bekendste slacht-
huis én een stukje industriële historie
dat je eens zou moeten bezoeken als je
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Deze spinner is versierd met 33 ‘flip-
perkerstballen’. Als je goed kijkt kun
je in iedere kerstbal de backglass van
een bekende flipperkast herkennen.

De AFKORTINGEN van al deze
flipperkasten dien je in te vullen in
onderstaand diagram. Je zult dan acht
afkortingen overhouden. Van de acht
afkortingen die je overhoudt kun je
vervolgens de NAMEN van twee
bekende flipperkasten samenstellen.

Ken-uw-kasten Kerst-Quiz
Theo van Vroenhoven

Extra hints: er zijn in de afkortin-
gen geen leestekens (!,:) gebruikt, de
kerstbal op pagina 10 is er één van
goud en die op pagina 28 in en Deluxe
uitvoering van die op pagina 43...

Stuur je oplossing, bestaande uit de
afkortingen van de 33 kasten, het
ingevulde diagram en de namen van
de twee gevonden kasten vóór 15
februari naar het secretariaat of de
redactie (zie colofon).

Indien er voldoende inzenders
(>25) zijn, zijn er de volgende prij-
zen beschikbaar.

Hoofdprijs:
Gesigneerd exemplaar van het Com-
plete Pinball Boek van Marco
Rossignoli t.w.v. fl. 155,-

Troostprijzen:
Pinball T-shirt, NFV Pinball Cap,
poster naar keuze, drie flyers naar
keuze.

Ook als je er niet helemaal uitkomt
kan je je gedeeltelijk gevonden op-
lossing opsturen! Onder alle
inzenders verloten we in ieder geval
nog een leuke extra prijs.

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 heb-
ben genomen om iets aan hun kast te
gaan doen, maar met een technisch pro-
bleem 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
altijd.

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
Roptasins 14 Lekstraat 51
9051 GR Stiens 1946 RZ Beverwijk

Telefoon Telefoon
06-27 456 890     of 06 -27270713
058-2661514 Eric geeft dan aan waar je

hem op  dat moment op een
gewone telefoon kan bereiken

E-mail E-mail
gert-jan@fris.nl comrep@hotmail.com
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Tijdens vakanties in Spanje (vasteland
of Canarische Eilanden) kon ik het niet
nalaten om verschillende hotels en win-
kelcentra te bezoeken om te kijken welke
flipperkasten men zoal in Spanje kent.
In de jaren ’70 stonden er hoofdzakelijk
mechanische flipperkasten van de grote
Spaanse merken zoals Recel (in Spanje
bekend als Petaco), Playmatic, Segasa
(het huidige Sonic) en Inder. Af en toe
kwam je ook wel een Bally-machine
tegen.

Ik kan mij nog herinneren dat mijn broer
en ik urenlang met één muntje op een
Mariner (1971) konden spelen. Niet
omdat we zo goed waren, maar omdat
we er achter waren gekomen dat het tilt-
mechanisme niet goed meer functio-
neerde. Wat hebben we dat ding staan
optillen. De tegenwoordig alom aanwe-
zige medewerkers van de ARBO-dienst
zouden er een hartverzakking van ge-
kregen hebben!

Frank Verweij
Flipperkasten in Spanje…

ken verdacht veel op die van Williams
en soms ook op die van Gottlieb. En dan
ook nog stiekem de techniek van Gottlieb
kopiëren, althans zo te horen bij het
opstarten van diverse flippers!

Nu begrijp ik de kopieerdrift van onze
Spaanse vrienden beter. Zij hadden in
die tijd te maken met strakke wettelijke
regelgeving op grond waarvan geen
Amerikaanse flipperkasten geïmpor-
teerd mochten worden.

Daarnaast weet ik nu ook dat de snel-
heid van de bal niet alleen te maken had
met een extra schuine opstelling van de
flipperkast (de voorpoten zijn iets kor-
ter dan de achterpoten), maar ook met
de gebruikte materiaalsoort van de bo-
venlaag van het speelveld. Dit is een
soort doorzichtig kunststof, genaamd
poly-urethaan.

Dat die Spanjaarden wel degelijk flip-
pers konden bouwen blijkt uit het feit
dat in de jaren ’70 op een gegeven
moment wereldwijd zo’n grote vraag
naar flippers ontstond dat de Spaanse
fabrikanten zelfs gingen exporteren naar
de USA! En wist je dat Spanje 39 fabri-
kanten van flipperautomaten heeft voort-
gebracht? Daar kan Amerika een puntje
aan zuigen!

De geschiedenis van
de flipperkast in Spanje

Ter informatie zal ik hieronder in het
kort de historie beschrijven van vier
bekendere Spaanse producenten van
flipperkasten.

Playmatic
Dit bedrijf is gevestigd in Barcelona en
richtte zich in het midden van de jaren
’70 geheel op de export. De flippers
New World, Speakeasy, (1977) Rio,
(1976) Fiesta, (1979) Big Town en Han-
gers zijn ook bekend buiten de lands-
grenzen van Spanje.

bouwt Inder nog steeds flippers. Bij-
voorbeeld: (1988) Clown, (1992) Metal
Man, (1992) 250CC en (1993) Mach 2.

Segasa/Sonic
Dit bedrijf uit Madrid was tot 1976 een
divisie van Sega uit Japan. In de jaren
’70 begon Segasa flippers te produce-
ren welke onder licentie van Williams
werden gemaakt. Voorbeelden hiervan
zijn: (1973) Travel Time, (1975) Big
Ben, (1977) Rodeo, (1975) Astro Flite,
(1975) Saporro, (1974) Lucky Ace en
(1974) Dealers Choice. Vanaf 1976
bouwde Segasa eigen flippers, bijvoor-
beeld (1976) Casino Royale, (1977)
Super Straight, (1977) Mars Trek, (1976)
Faces, (1977) Cherry Bell, (1976)
Cannes en (1976) Baby Doll. Deze laat-
ste flipper is weer afgekeken van
Williams (1975) Satin Doll.

De meest bijzondere kast van dit merk is
toch wel de (1976) Prospector. Op de
kopruit van deze flipperkast staan de
komieken Stan Laurel en Olivier Hardy
afgebeeld. Dit is redelijk uniek in de
flipperwereld. Voormelde komieken
staan daarnaast enkel nog afgebeeld op
de Bally (1975) Flicker. Gezochte flip-
pers dus voor de zamelaar van dit genre!

Maar goed, vooral Spaanse flippers dus.
Eigenlijk had ik destijds een gruwelijke
hekel aan die Spaanse merken, want het
leek wel of het speelveld extra schuin
afliep. Binnen de kortste keren verdween
de speelbal in de outhole. En met ons
beperkte zakgeld was dat niet écht leuk.
Daarnaast viel het ons toen op zeer
jonge leeftijd al op dat die lepe Span-
jaarden eigenlijk helemaal geen flipper-
kast konden ontwerpen, ze konden ze
alléén bouwen, eigenlijk meer speci-
fiek: NABOUWEN. Hun spelletjes le-

Inder/Euroflip
Dit bedrijf uit Madrid opende zijn deu-
ren in 1966 en produceerde o.a. diverse
flipperkasten in de jaren ’70. In Neder-
land heb ik tot nu toe 2x een flipper van
dit merk mogen aanschouwen. Beide
malen betrof het een Luck Smile. An-
dere flippers waren: (1977) Tasty Samba
en (1978) Screech. Ook in de jaren ’90
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FLIPPERS VAN SCHIPPERS
In- en verkoop, reparatie van flipperkasten.

Tevens informatie en onderdelen service.
Gespecialiseerd in elektro-mechanische kasten

en Bally 1977-1985.

Henk Schippers
Sportlaan 22   8471 NR Wolvega

Tel: 0561-611780
flippersvanschippers@hotmail.com

Ben Oreel uit Goes kwam op Ebay (veilingsite op internet) deze foto’s tegen, maar
heeft geen clue wie ze maakt. Het lijkt een Stern kast maar de website van hun geeft

geen melding ervan.Volgens de verkoper moeten ze vóór de kerst te koop zijn.

Coming Soon???

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

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

PIN-ABC
K Thousand (1000)
KB KiloByte

LAH Last Action Hero
LE Limited Edition
LED Light Emitting Diode
LIS Lost in Space
LITZ Lost In The Zone (TZ)
LOL Laughing Out Loud
LW The Lost World:

Jurassic Park
LW3 Lethal Weapon 3
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Van voormelde machines doken
ook wel eens exemplaren in Ne-
derland op. Bijvoorbeeld Baby
Doll, Faces, Travel Time en Ca-
sino Royale heb ik wel eens ge-
zien op beurzen of bij particulie-
ren.

Eind jaren ’70 toen de meeste
fabrikanten electronische games
begonnen te produceren deed
Sonic driftig mee.
Ook toen imiteerden zij Williams.
Bijvoorbeeld de Williams (1979)
Flash werd nagebouwd onder de
naam Storm.

twee linkerhanden niet moeilijk
is om ze te demonteren. Daar-
naast zijn alle relaisschakelingen
uitgevoerd met dubbele relais. Dit
voorkomt dat gedurende het spel
één of meer relais continue onder
stroom staan, het spel lijkt hier-
door aan kracht toe te nemen.
Daarnaast verlengt zo’n
schakeling de levensduur van het
relais.

Enkele flippers van dit merk zijn:
(1975) Checkmate, (1975) Crite-
rium ’75, (1975) Top Speed,
(1978) Fair Fight, (1974) Fiery
‘30’s, (1977) Space Race, (1976)
Fortune, (1977) Icarus, (1977)
Master Stroke, (1975) Moon
Flight, (1976) Torpedo, (1976)
Underwater, (1979) Mr. Dome,
(1978) Mr. Evil en (1977) Poker
Plus.

In Nederland zag je van dit merk
de Underwater, Criterium ’75, Top
Speed en Checkmate wel eens in
het café of cafetaria staan.

Recel/Petaco
Dit bedrijf uit Parla vlakbij Ma-
drid maakte flippers die erg leken
op diverse Gottlieb-modellen.
Vooral de techniek is zonneklaar
afgekeken van Gottlieb. Wat ech-
ter wél opvalt bij dit merk is dat ze
niet alléén afkeken maar ook be-
paalde zaken verbeterden. Bij-
voorbeeld de stroomdraden zijn
zodanig aan de trafo bevestigd dat
het zelfs voor een iemand met

jaargang 9
nummer 3

Advertentie Pinball Palace

Flipperkasten Videogames
Star Wars 92  FL 1995,00 Mappy Fl  495,00
Twister  FL 1995,00 Mrs Pacman FL 895,00
Cue-T 1player  FL   895,00 Robocop FL 495,00
Q ball wizard  FL 1795,00 Flippervideo FL 395,00
Judge Dredd  FL 1895,00 Opknapper FL 175,00

Kiddyrides met muziek Rariteiten
Slak FL 995,00 Echte botsauto´s
Nijlpaard FL 995,00 vanaf FL 495,00 p/st

Kijk op HTTP://WWW.FLIPPERKAST.NL
Voor de meest actuele lijst met amusement apparaten
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Advertentie 50-50

Fif
ty-

Fif
tyIedere 2 weken nieuwe aanvoer flippers

Kijk op www.jukeboxshop.nl voor aktueel aanbod
stuur een mailtje naar info@jukeboxshop.nl

en u wordt op de hoogte gehouden
van binnenkomende kasten.

Fifty-Fifty
Jukeboxen - Flipperkasten - Fifties Items

Telefoon:
06-54942532

Adres showroom:
Nijverheidsstraat 10

8471 AB Wolvega

FLIPPER DUMP DAG

Zaterdag 20 januari flip
per dump dag. 20

flippers voor 475,= per stuk. Zo meenemen

(werkend) bezorgen (heel nederland 75,=)

alle andere flippers 10 % korting die dag.

Ben Oreel uit Goes vond
nevenstaande foto. Het
grappige is dat het nog echt
bestaat ook (hij bezit er zelf
één). Het hebbedingetje komt
van Hallmark, is uitgebracht in
1996. Er worden nu aardige
bedragen neergelegd voor een
‘Hallmark Pinball Wonder
Magic’. Het leukste van het
hele ding is dat het dus,
wanneer aangesloten op je
kerst verlichting, ook echt het
geluid van een 60’s flipper
maakt, lichtjes heeft die werken
(en dat is redelijk uniek voor
een flipperkast op lokatie, red;-)),
en je zelfs een klein balletje kan
afschieten. Zover ik
weet, is hij NIET in
Nederland
verkrijgbaar.
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Flipperen in Spanje in het jaar 2000
Tegenwoordig kun je nog steeds flip-
peren in Spanje heb ik gemerkt op mijn
vakantie-adres, maar de prijs per spelle-
tje is niet mis: ongeveer fl. 1,35 voor 3
ballen op een niet onderhouden flipper
jaren ‘80/’90 flipperkast! Niet best, dus.
De flippervingers werken doorgaans niet
naar behoren en verschillende score-
mogelijkheden weigeren botweg dienst.
Op mijn vraag aan een medewerker van
een flipperhal waar de electro-mechani-
sche flippers gebleven zijn, kreeg ik te

horen dat deze deels geëxporteerd zijn
naar de USA en Afrika én deels op de
vuilnisbelt zijn beland. Een geval van
jammer dus voor de Europese liefheb-
ber.

De electronische flippers (bijvoorbeeld
de (1987) Pole Position van Sonic) zijn
voorzien van spraak- en geluidschips.
De jaren ’90 flippers, bijvoorbeeld
(1995) Mac Jungle van het
merk Mac uit Madrid en de
(1995) Bike Race Van het
merk Sleic uit Madrid, zijn
tevens voorzien van een dot-
matrix display.

Maar nogmaals: van onder-
houd hebben de Spanjaar-
den nog nóóit gehoord!

Tijdens mijn bezoek aan di-
verse flippergelegenheden
viel het mij op dat de
stoppenkast voor de stroom-
voorziening gewoon binnen
handbereik op een binnen-
muur gemonteerd was. Een
kind van 14 á 15 jaar kan er
zo bij. Mijn zoontje van 7
met zijn wandelstok trouwens ook.
“Papa op wie ben je boos, vroeg mijn
zoontje toen hij een aanwijsbeweging
met zijn stok maakte richting zo’n ver-
maledijde stoppenkast?” Gvd, op die
Spaanse elektriciens en ambtenarij na-
tuurlijk! Wél gevaarlijke stroomkasten
laag bij de grond ophangen, maar géén
flippers uit de USA mogen importeren?
Dat gaat mij boven de pet!

Verzamelen in Spanje
Verzamelaars komen in Spanje slecht
aan hun trekken. Vanwege allerlei
overheidsregeltjes wordt iedere flipper-
kast onherstelbaar verminkt. Op de hou-
ten zijkant van de buik van de flipper
zitten 3 vergunningen (A4-formaat) foto
vastgeschroefd en vanwege het matige
onderhoud is zowat elk speelveld on-
herstelbaar verminkt.

Tot slot
Tot zover mijn bijdrage over het flip-
peren in Spanje. Wie op internet eens
iets over wil opzoeken over de Spaanse

flipperkast kan ik site

www.es.zopps.com/
~jcinacio/

p_madeinspain.htm

van harte aanbevelen.

Voorts wil ik je nog
verwijzen naar de vol-
gende flipper-
literatuur, waar ik te-
vens enige informatie
uit geput heb:

1. Pinball van auteur
Roger Sharpe (isbn 0-
525-47481-1);
2. Arcade Treasures
van auteur Bill Kurtz

(isbn 0-88740-619-x).

Laatst genoemd boek is nog te bestellen
in de boekwinkel, o.a. bij Van de
Moosdijk in Someren. Het boek van
Roger Sharpe is niet meer te krijgen. Als
je geluk hebt ligt het (in de regel voor
veel geld) te koop bij een tweedehands
boekwinkel of bij een handelaar op een
collectorbeurs, bijvoorbeeld in Ros-
malen of Hasselt.

Noodkreet
Is er nog iemand die flyers en/of kop-
ruiten heeft liggen m.b.t. Spaanse flip-
perkasten? Ik zou ik graag in contact
willen komen met die persoon.
Mijn tel.nr. is 0416-376574.
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Op zaterdag 6 en zondag 7 oktober
2000 werd weer de jaarlijkse juke-
boxbeurs in Rosmalen gehouden.

Dit jaar heb ik de beurs op zaterdag
bezocht en wel nèt nadat de groot-
ste drukte bij de kassa’s voorbij
was. Het was weer erg druk, maar
zoals altijd ook heel gezellig. Daar-
naast viel het op dat de organisatie
steeds perfecter wordt.

Snel parkeren, veel kassa’s open,
suikerspinnen voor de kinderen,
veel horecagelegenheden, de
“Verkeerstuin” van Autotron geo-
pend voor de kinderen, en het Auto-
museum toegankelijk voor de
geïnteresseerden. Je hoeft aldus de
overige gezinsleden niet meer thuis
te laten als je een dagje gaat
“retroën”.

Maar goed, om met de deur in huis
te vallen, hoe zit het met de flipper-
kasten op deze beurs? Ja, er ston-
den er weer genoeg. Maar zoals elk jaar
waren de meest gewilde flippers al vóór
openingstijd verkocht.

Onze mede-europeanen zijn blijkbaar
niet zo netjes om te wachten totdat de
beurs voor publiek open gaat.

Jukeboxbeurs in Rosmalen
Frank Verweij

De Zwitsers die ik vrijdagavond 5 okto-
ber om 22.00 op visite kreeg hadden hun
slag al geslagen. In de hal werd hen,
zoals elk jaar, geen strobreed in de weg
gelegd. Wat hadden zij dan gekocht?
Een Bally 1972 FIREBALL, een
Gottlieb 1982 HAUNTED HOUSE en
een Bally 1977 EVEL KNIEVEL. Daar-

naast wat kopruiten en een stapel
flyers.

Ook de handelaren die op de beurs
stonden met een stand kaapten vóór
de officiële openingstijd een groot
deel van de interessantste items weg
voor de neus van de particuliere ver-
zamelaar. Vervolgens verkopen zij
de spullen door voor hoge prijzen. Je
raakt er zo onderhand aan gewend na
al die jaren.

Er is blijkbaar nog maar één
mogelijkheid om in het be-
zit te komen van een reeds
lang gezocht flipperitem:
bel de handelaren van tevo-
ren op en vraag hen wat zij
mee gaan nemen naar de
beurs. Als je geluk hebt kun
je wat spullen reserveren!

De volgende in Nederland niet veel voor-
komende flipperkasten waren op de
beurs aanwezig:

Williams 1972 OLYMPIC HOCKEY,
Gottlieb 1966 DANCING LADY (schil-
derwerk niet origineel) en Bally
FIREBALL homeversion. Daarnaast
zag ik o.a. een Bally 1971 FOUR
MILLION B.C., een Bally 1975
WIZARD, een Bally 1981 FIREBALL
2, een Bally 1964 BIG DAY, een
Williams 1977 BIG DEAL, een Recel
1977 SPACE RACE, een Williams
AZTEC 1976, een Bally 1974 AMIGO
en een Bally-bingo VARIETY.
De verkoopprijzen lagen ongeveer tus-
sen de fl. 750,- en fl. 2.000,-.
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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!!

Demolition Man heeft enorm veel ‘geintjes’. Hier komen ze:

Als je in plaats van met je gewone flipperknoppen, de handvaten gebruikt, krijg je voor elk gemaakt
‘Combo’ 1M extra bij je bonus.
Beiden rode knopjes op de handvaten indrukken levert op:
...Een Secret Jackpot, tijdens het begin van een Multiball
...Een “Eat at Joe’s”-animatie en 5M als je de “Big Points/1M” beloning in de bovenste lock krijgt.
...Een “WAG” en 10M als je hierbij bovendien ook de andere knoppen op de handvaten indrukt!
...Een 10M Capture Bonus als je het vlak nadat je Simon voor de derde keer hebt gevangen doet.
...Een gruwlijke animatie en 10M Smithers bonus als je het direct na je tweede ‘Retina Scan’ beloning doet.
...Een 10M “Feel Great” bonus als je het direct na de “U-Look-Gr8-2Day” beloning doet
...Een exploderende koe en een AcMag beloning als je het tijdens de AcMag mode doet.

Kortom: drukken op die knoppen!!

* Rob Adams uit Amersfoort vanaf 1 januari de nieuwe NFV penningmeester ad interim is. Hij neemt de
taken van Jos van der Linden over en wordt op de ALV naar verwachting formeel gekozen.

* het NFV-bestuur op zoek is naar enkele nieuwe bestuursleden
* de kerstpuzzel al is opgelost door onze voorzitter maar hij niet mee mag doen voor de prijzen vanwege

mogelijk misbruik van voorkennis!
* de prijs van een goede Medieval Madness kast binnenkort boven modaal wordt
* er in op de voorpagina van de Volkskrant onlangs een mooi stuk stond over flipperkasten
* onze hoofdredacteur Martijn van Aken tegenwoordig in de residentie woont
* ons aller Ad Jonker zijn verblijf in Midden-Amerika heeft overleefd en volgens eigen zeggen 100 drugs

smokkelaars heeft gepakt op zee;
* er in Zwolle een aanstormende flippertalent woont: Mark van der Gugten
* Mark van plan is om de nieuwe Nederlandse kampioen te worden;
* Op 28 en 29 april volgend jaar het grote Dutch Pinball Open wordt georganiseerd;
* Er meerdere DPO-voorrondes worden gespeeld in de maanden maart en april
* Hans Balk in Arnhem druk bezig is om het eerste regionale NFV steunpunt gereed te maken en zelf een eigen

website heeft;
* De NFV eind april 2001 10 jaar bestaat!
* We daar een mooi feestje van gaan maken tijdens het Dutch Pinball Open;
* De uitzending over flipperen op Radio2, op de drukst bezochtste pinball website van Nederland staat?
* Dat deze website de Pinball Startpagina is? Nu de hele uitzending te downloaden! Erg handig voor de mensen die

hem gemist hebben!
* Eric Bartels zijn tosti's per 3 stuks besteld?
* En dat hij dan slechts een klein gaatje gevuld heeft!
* Jan van der Klauw een geheime tip heeft om goed te presteren tijdens een flipperwedstrijd?
* Door "technisch in het rond te kijken" en niet zo op de bal te letten je veel relaxter speelt en volgens Jan zo veel

meer punten haalt;
* Albert Nomden dit de volgende keer gaat proberen;
* En om te oefenen defecte lampjes zoekt;
* Sam Lapian al helemaal gereed is voor het 2e kampioenschap PC-PINBALL op 29 april
* Agnes Altena al aan het trainen is voor het Dutch Pinball Open. Zij wil voor de vierde keer Nederlands kampioen

worden. Maar onder andere Helen Verbeek, Hetty Bijsterveld, Chantal Mertens en Hilde de Jong hebben daar
andere ideeën over;

* Er een “Flipper Poets Service” bestaat in Lelystad waar NFV-leden 10% korting krijgen;
* Op zondag 14 januari de eerste bijeenkomsten zijn van de NFV regionale steunpunten in Arnhem (Hans Balk) en

Amersfoort (Rob Adams) voor leden uit die regio;
* Er in het voorjaar nog enkele regionale steunpunten gaan starten o.a. in Almere, in Twente en in Brabant;
* De Spinner voor het eerst vanuit Delft is verzonden na jaren Valkenburg als vertrekpunt;
* Je niet te lang moet wachten met bestellen van reserveonderdelen voor je flipperkast. De voorraden raken

snel op.
* we nog steeds elke maand minstens 20 nieuwe leden krijgen, meestal via internet
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Adv. Magic City

36

Hallo, mijn naam is Daniel Kleinheren-
brink. Misschien ben je mij al wel eens
tegengekomen of ken je mij beter onder
de naam Free Ball. Free Ball is de naam
die ik gegeven heb aan mijn flipper
poets- en reparatie service.

De verassing is eraf maar wat ik doe is
dus het poetsen en repareren van flip-
perkasten. Dit is ontstaan uit de hobby
die ik met jullie deel: flippers. De eerste
flipperkast die ik ooit kocht was een
Bally Dr. Who. Ik kende het thema van
de vele Dr. Who series die ik als klein
kind volgde op de BBC en daarom sprak
mij de kast wel aan. Deze flipperkast
had ik eigenlijk stiekem gekocht en mijn
vriendin Nicolette wist nog van niets.
Dus ‘s avonds thuisgekomen geprobeerd
de flipperkast in huis te krijgen onder
het mom van “schat ik heb een verassing
voor je” en het lukte al was het met enige
tegenzin van mijn partner. Echter na een
paar spelletjes was ze er zelf niet meer
achter weg te slaan en waren we beiden
besmet met het flippervirus.

Na een paar weken begon de Dr. Who
toch vreemd gedrag te vertonen. Soms
resette de flipperkast zich midden in een
spelletje. Natuurlijk had ik wel eens in
de flipperkast naar die wirwar van dra-
den en elektronica gekeken maar zelfs
met mijn elektronica achtergrond had ik
nog niet de oplossing paraat. Dus speu-
ren op internet, bellen met techneuten
en mijzelf verdiept in de werking van de
kast ben ik er tenslotte uitgekomen en
heb het probleem verholpen. Hierdoor
heb ik veel geleerd over de werking van
een flipperkast. Omdat dat wel eens
nodig was gelijk maar eens het speel-
veld gedemonteerd en eens goed schoon-
gemaakt.

FLIPPER POETS-SERVICE

storingen te kunnen verhelpen heb ik
veel opgestoken van de techniek van
verschillende merken en generaties.
Dit laatste bleef ook bij vrienden niet
lang onopgemerkt en steeds vaker werd
ik gevraagd om eens naar hun flipper-
kast te kijken als die eens defect was.

Misschien vraag je je nu af wat heeft dat
met poets- en reparatie service te ma-
ken?
Om een lang verhaal kort te maken. Ik
had zoveel lol, handigheid en ervaring
gekregen in het repareren van flipper-
kasten dat ik op een goede dag besloot
om een flipper poets- en reparatie ser-
vice te beginnen. Er was en is aardig
vraag naar van mensen die één of meer-
dere flipperkast(en) in huis hebben staan.
Iedereen kan met een doekje en cleaner
het speelveld van zijn flipperkast poet-
sen. Maar waar moet je terecht als de
flipperkast defect raakt of het tijd wordt
voor een echte grote schoonmaakbeurt
waarbij het speelveld gedemonteerd
moet worden?

Als je daar geen ervaring in hebt of je
hebt twee linker handen dan is het niet
aan te raden om zelf aan je flipperkast te
gaan sleutelen. Zeker de moderne dot-
matrix flipperkasten zijn complexe ma-
chines. En voor je het weet sta je met een
dure puzzel aan onderdelen in je han-
den. Regelmatig kom ik zulke gevallen
tegen waarbij de eigenaar van een flip-
perkast zelf geprobeerd heeft zijn flip-
perkast te repareren en daarbij meer
kapot maakte dan dat er oorspronkelijk
defect was. Dat kan het uitlopen op een
duur grapje.

nieuwe rubbers. Tot slot wordt de flip-
perkast geheel getest en de schakelaars
en kontakten afgesteld.

Mocht het nodig zijn dan kunnen tegen
meerprijs ook slijtage onderdelen zoals
de flippers en popbumpers met nieuwe
onderdelen gereviseerd worden. Hier-
voor betaal je dan een meerprijs. Na
deze behandeling kan jouw flipperkast
er weer een lange tijd tegenaan. De
tarieven voor reparatie aan huis liggen
op fl. 50,00 tot fl. 75,00 voorrijkosten en
een uurtarief van fl. 35,00 exclusief
onderdelen. Indien de flipperkast of een
component niet terplekke te repareren
is kan ik hem meenemen naar mijn
werkplaats. In dat geval maken we vooraf
een vaste prijsafspraak voor de repara-
tie.

Alle genoemde prijzen gelden voor één
flipperkast. Wanneer je een grotere ver-
zameling hebt die regelmatig onder-
houd nodig heeft dan kan daar een spe-
ciale prijsafspraak voor worden ge-
maakt.
Omdat ik liever flipperkasten repareer
dan in de auto zit haal ik niet de flipper-
kasten uit heel Nederland op. Ik zit in
Lelystad en de grens tot waar ik flipper-
kast kan ophalen ligt tot de lijn tussen
Rotterdam en Nijmegen. Natuurlijk kun
je zelf ook altijd je flipperkast bij mij
komen brengen en ophalen dat scheelt
je in ieder geval in de kosten.

Heb je nog vragen, zit je met een defecte
kast of is jouw lieveling toe aan een
grote schoonmaakbeurt dan kun je mij
bereiken op:

Tel: 06-22867119
E-mail: free_ball@hotmail.com

of kijk op mijn website:
www.nicecars.myweb.nl

voor meer informatie.
Uiteindelijk de Dr. Who maar weer ver-
kocht omdat we het spelletje nu wel een
beetje door hadden en wel eens wat
anders wilden. Hierna zouden nog vele
flipperkasten volgen van mechanisch
tot dotmatrix. Enkele bekende flipper-
kasten die ik gehad heb zijn: Captain
Fantastic, Nip-it, Lost World, Joker
Poker, F-14 Tomcat, Judge Dredd en
ST:TNG waarbij de laatste nog altijd
mijn favoriet is. Al deze flippers hadden
wel wat mankementen van defecte lamp-
jes tot niet opstarten. Door mij steeds
weer in de techniek te verdiepen om de

Nu ben je natuurlijk wel nieuwsgierig
geworden naar wat dat allemaal kost?
Voor het schoonmaken van een dot-
matrix flipperkast vraag ik fl. 250,00
exclusief het vervoer. Eventueel kan ik
de flipperkast bij je komen ophalen en
wanneer hij weer klaar is bij je terug-
brengen. Voor het vervoer reken ik fl.
50,00 tot fl. 75,00 afhankelijk van de
afstand. Voor die fl. 250,00 wordt het
speelveld gedemonteerd dus alles wat
los kan gaat eraf. Hierna wordt het speel-
vlak schoongemaakt, behandeld met
polish en defecte lampjes en flashers
worden vervangen. Wanneer het speel-
veld weer wordt opgebouwd maken we
alle onderdelen schoon en gebruiken

N.F.V.-leden krijgen

10% korting!!
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Kortom, met reistijd zo’n 6 uur bezig
voor een interview over je moeder, je
beste vriend, het liefdesverdriet, je vrien-
din met bijbehorende surprise en onge-
veer 18 seconden Medieval. Ach, het is
voor het “goede doel” en het zou mooi
zijn als we binnenkort de 1000 leden
kunnen halen en alle kleine beetjes hel-
pen.

Kleine maar ook grote beetjes voor 2001
zoals voorrondes, NFV locale afdelin-
gen en natuurlijk het Dutch Pinball Open
waar we tevens het 10-jarig jubileum
van de NFV vieren.

De Medieval Madness en de Tommy in de studio opgesteld.

Het nieuwe VARA gebouw, veel, heel veel beton.

En ook deze evenmenten, beste lotgenoten, zijn LIVE.

Niets uit te knippen of na afloop nog aan te plakken.

2001 wordt een mooi jaar.

En dat wenst het bestuur u dan ook van harte toe.

Met vriendelijke flippergroet,

Jurgen

Pat Lawlor creates new Stern pinball

Melrose Park, Illinois - Stern Pinball,
Inc. and Pat Lawlor Design, Inc. have
announced that they have joined
forces to create and design pinball
machines. They have already started
working on their first game.

Pat Lawlor worked for Williams’
pinball division and was responsible
for the programming and designing of
video game, pinball machines, and
redemption games. He is credited with
such great pinballs as “Whirlwind,”
“Funhouse,” “Twilight Zone,” and the
best selling pinball of all time, “The
Addams Family.”

John Krutsch is the former head of
Mechanical Design for Williams’
pinball division. John’s mechanical

credits extend through the whole
pinball lineage of the last ten years.
John was also a former toy designer.

Louis Koziarz is a former game and
system programmer for Williams. His
credits include: “No Good Gofers,”
“Tales of the Arabian Nights,” and
system work on the Pinball 2000
project.

Together this team brings a combined
40 years of coin-op experience to the
table.

Pat Lawlor was quoted as saying,
“We are pleased to be associated with
Stern Pinball and look forward to
designing great pinball games
together.”

Gary Stern stated,
“We are really hyped to be working
with Pat and his team. We believe that
working together we can make
exciting Mechanical Action Pinball
machines for both the novice and
theexperienced player.”

Hier kunt u meer lezen over dit
onderwerp:

http://www.sternpinball.com/about.htm

VAN HET INTERNET:

37

Tot twee weken voor de Expo waren er
nog geen aanmeldingen bij de NFV ge-
komen voor de reis naar Chicago.
Daarom ben ik naar Willebroek gegaan
om samen met onze Belgische collega’s
Luc de Borger en Bart Baaijens via
Zaventem rechtstreeks naar Chicago te
vliegen.

We vertrokken om 12.00 uur Belgische
tijd en vroeg in de middag (14.00 uur)
kwamen we in het Ramada hotel in
Chicago aan. We overwogen nog een
Penthouse suite maar helaas: zowel te
kostbaar (500 gulden / nacht) als vol.

Dan maar “behelpen” met een gewone
kamer. Na een middagdutje - om 23.00
in Hollandse tijd - word je toch nog moe
wakker. Maar Luc en Bart hadden een
afspraak voor een pinball party bij ie-
mand in de buurt thuis dus moesten we
toch opstaan. Kris-kras door Chicago
rijdend brachten twee Amerikaanse
pinball collega’s ons naar de party.

of Magic, The Addams Family,
Champions Pub etc etc zodat de inwij-
ding in de Amerikaanse pinball-scene

zeker goed te noemen was.

kaanse versie van Striker Extreme te
aanschouwen. Deze Amerikaanse ver-
sie heeft hetzelfde speelveld lay-out als
de versie die wij kennen maar is op
Amerikaans football gebaseerd. In plaats
van een Europese keeper staat er nu een
Amerikaans uitziende doelman op het
speelveld. Ook de graphics zijn totaal
anders maar de opbouw van het speel-
veld, plaats van alle ramps etc is wel
hetzelfde.

Diezelfde avond ging de beurs op de
Expo open dus direct daar heen om
inkopen te doen. Dat viel toch wel een
beetje tegen want, in vergelijking met
voorgaande jaren was er maar weinig te
koop. Wat er te koop was was schreeu-
wend duur, dit zal zeker gekomen zijn
door de hoge dollarkoers maar ook het
sluiten van de Bally/Williams fabrieken
zal daaraan bijgedragen hebben.

Als vanouds waren er ook veel Elektro-
Mechanische kasten te bewonderen en
was er een stand van de Pingame-Journal
(Amerikaans pinball tijdschrift) waar
de tekeningen van Sharkey’s shootout
te bewonderen waren (zie foto boven).

Chicago Expo Oktober 2000
Bert van Ingen

Daar aangekomen zagen we een in-the-
middle-of-nowhere vrijstaande woning
waaronder een groot souterrain was waar
de machines zich bevonden Minstens
25 kasten op een rij waaronder de Attack
from Mars, Revenge from Mars, Theatre

De volgende ochtend om 09.00 uur naar
de Stern fabriek om daar de nieuwe kast
van Stern, Sharky’s Shoot-out, te zien
opgroeien. Verder was er de Ameri-
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Beste medeflipperlotgenoten,

Niet dat ik het nu eens niet over onze
hobby wil hebben, nee, FF wat anders is
een televisieprogramma van de Vara
wat bijna dagelijks rond de klok van vijf
uur wordt uitgezonden. Dat het ver-
dwijnen van de flipperkast toch een
hoop mensen doet schrikken blijkt wel
uit de vele reportages die dit jaar naar
aanleiding hiervan geweest zijn, in kran-
ten (diverse grote regionale en lande-
lijke), op de radio en ook op TV.

Zo werd ik ergens begin september door
de redactie van het genoemde TV-pro-
gramma gebeld. “Goh, wat lezen we nu,
de flipperkast gaat verdwijnen???”. “En
wat is er nu zo leuk aan flipperen, het is
toch gewoon een beetje op wat knoppen
drukken??”. “Zijn er ook wedstrijden?”.
“Wat is nou de allerleukste kast?”.
Etc etc....

Als we dan vertellen dat we een vereni-
ging zijn met meer dan 800 leden, dat
we (nog steeds!) de wereldkampioen
flipperen onder ons hebben en dat we
wedstrijden organiseren waaraan flip-
peraars uit heel Europa mee doen dan
hoor je al snel een stilte gevolgd door
een klap als gevolg van het achterover
slaan...

Want wij mogen het dan tamelijk nor-
maal vinden dat we één of misschien
zelfs vier of misschien zelfs tien flip-
pers thuis hebben staan, de “buitenwe-
reld” kijkt daar toch iets anders tegen-
aan (onbegrijpelijk, nietwaar?)

FF wat anders...
Jurgen v/d Peppel

Maar goed, na zo’n gesprek, wat in
dit geval 3 kwartier duurde, is de
boodschap: we laten nog wel wat
van ons horen. En dat klopte. De
donderdag voor het TASPP evene-
ment de telefoon. “ Met de VARA.
Kunt u maandag naar de studio’s
komen?”. Let wel, tussen het eerste
telefoongesprek en deze uitnodi-
ging zat dus bijna bijna een maand
en of je dus over 4 dagen, na een
tamelijk vermoeiend TASPP week-
end wil langskomen. Hoe kan het
zo uitkomen...

Ach, het is voor het goede doel dus
om half 2 ’s middags in de VARA
studio. Zoals gezegd, het pro-
gramma begint om vijf uur dus hoe
krijg je die 2 ½ uur gevuld? Nou,
door eerst eens een paar flipper-
posters in de gang op te hangen.
Het pand is net nieuw en de muren

nog maagdelijk wit. Het perso-
neel was opgedragen niets aan
deze muren te hangen maar ja,
hoe zit dat met bezoekers?
Kortom, ze hangen er.

Dan de repetitie. Voor me zat een
mevrouw met een “wedstrijd”-kip.
Een hele mooie want hij (of beter
gezegd, zij) was Miss Kip. Om dat te
bereiken werd de kip door de
eigenaresse zo’n 6 uur geföhnd. En
dan denk ik, beste medeflipper-
lotgenoten, hoe kijkt de buitenwe-
reld dan tegen het flipperen aan als je
in zo’n zelfde programma zit als een
wedstrijdkip?

Dan is het 5 uur, we gaan “LIVE”. Dat
betekent dus gewoon gedaan is gedaan,
je kan er niet iets uitsnijden of bij-
plakken nee, goed is goed en fout is fout.
Nadat de kip een snel-föhn-beurt had
gehad sprintten de cameramensen,
kabelsjouwers en natuurlijk de
presentatrice Maut naar de 2 flipper-
kasten, een Tommy en een Medieval
Madness die Jan van der Klaauw nog
een paar dagen na het TASPP weekend
kon missen.

Al spelend, wat geen goede combinatie
is met interviewen, ging het al snel over
op de sociaal-emotionele kant van het
flipperspel...?!?

“Stel dat je staat te flipperen en de
telefoon gaat en het is:

- je moeder, neem je dan op??
- je beste vriend, neem je dan op??
- en als ie nou enorm liefdesverdriet

heeft, neem je dan op??
- je vriendin, neem je dan op??
- en als ze nou om twaalf uur jarig is en

ze geeft dan op dat tijdstip een sur-
prise party”, neem je dan op??

!!!!! S-T-O-P!!!!!

Goed, nadat ik dat dus geroepen had
(immers, het is toch live, kan er niet
uitgeknipt worden) begon het interes-
sant te worden. Op de Medieval: “hoe
werkt dat nou eigenlijk?”. Tja, en dan is
het Tie-Vie man... dus moet het snel
sneller snelst. Oftewel, ik had net ver-
teld dat het om het verslaan van kasteel-
heren ging toen we
overgingen naar
het volgende
item....

De NFV en Striker Extreme poster hangen in de
gang bij de VARA

De grimeur :"niet veel meer aan te doen...."

38

Advertentie Fun 4 You

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

www.pinball.nl        www.fun4you.nl www.flipperkasten.nl
Bezoek ook onze uitgebreide homepage op:

Altijd 100% gereviseerde flipperkasten
Steeds wisselende voorraad

Uitsluitend volgens afspraak
Vrijblijvend advies - Goede service

Nieuwe voorraad kasten:
O.a. Revenge from Mars * Medieval Madness

JunkYard * Scared Stiff e.v.a.!!!
Showroom bezoeken?

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

Zeer zeldzaam was het
prototype van de Viper met 3-D backglass
en totaal ander speelveld en de Big Bang
Bar (zie foto volgende pagina).

Na de eerste Expo dag werd er een
Medieval Madness verkocht voor $4.500
(zo’n f 11.500,-). Ja ja, Amerika, het land
van de onbegrenste mogelijkheden.
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Enige tijd geleden las ik in de
“Spinner” een artikel over iemand
die een Bally “Variety” bezat. Ik kreeg
de indruk dat niemand precies wist
wat zo’n bingokast voor een spel was,
dus lijkt het me leuk om hier een uitleg
te geven.

Om het ontstaan van dit fenomeen te
verklaren moeten we terug naar 1951.
In januari van dat jaar bekrachtigde de
toenmalige Amerikaanse president
Harry Truman een wet tegen gok-
spelen, de zo geheten “Johnson Act”.
Deze wet was bedoeld tegen de overal
opduikende eenarmige bandieten, de
jackpotmachines. Behalve in de sta-
ten Nevada en New Jersey werden
deze apparaten in de gehele V.S. ver-
boden. Maar, gokken wilde men toch,
dus de fabrikanten zochten een uit-
weg. Dat werd de bingo.

Uit de oude doos....
Henk de JagerAflevering 6: Bingo’s, de verguisde pinball-variant

Valt een bal in een van die gaten dan
wordt het corresponderende cijfer
verlicht in de bovenruit op een
bingokaart die uit 5 x 5 rijen cijfers
bestaat. Lukt het de speler om drie
cijfers naast elkaar te schieten dan
verdient hij 4 gratis spelen.

Vier naast elkaar levert 16 en vijf
naast elkaar 75 (!) vrije spelen op.
Hoe kon zo’n ogenschijnlijk saai
spelletje concurreren met de gok-
kast? Het geheim zit hem in het
“opvoeren” van de bingo. Werpt de
speler voordat de eerste bal wordt
afgeschoten nog een dubbeltje in
dan gaan er overal lampen flitsen en
de speler kan (let wel: kan…) een
extra feature krijgen: bijvoorbeeld
het uitbetaalschema voor 3- 4- en 5-
lijn wordt verhoogd naar 6, 24 en 96
vrije spelen, of een venster wordt
verlicht dat aangeeft dat de hoeken
van de kaart 200 vrije spelen ople-
vert, of: magic lines of magic squares.

Magic lines zijn verticale of horizon-
tale lijnen op de bingokaart waarvan
de cijfers één, twee of drie posities
op en neer (of heen en weer) kunnen
worden bewogen zodat de speler cij-
fers naast elkaar kan plaatsen om zo
meer winkansen te hebben.

Dat herhaald inwerpen kan ongelimi-
teerd doorgaan; het is alleen niet zeker
dat men voor ieder ingeworpen dub-
beltje ook echt wat krijgt. De speler
kan het spel zo duur maken als hij wil.
Zijn de vijf ballen afgeschoten dan
kan de speler nog verder gaan: hij kan
proberen een of meerdere extra ballen
te kopen. Ook dat gaat weer volgens
het “flink bijvoederen” recept.

Die honderden vrije spelen werden
niet echt verspeeld: had men bijvoor-
beeld 100 spelen op de meter, dan liet
de cafébaas de teller naar 0 lopen en
kreeg de speler een tientje uitbetaald.
Volgens de fabrikanten was hier sprake
van een behendigheidsspel. Ja, ja.

Bingo is puur én zwaar gokken, vaak
nog heftiger dan de jackpot machine
die juist was uitgebannen. De bingo
veroorzaakte ook strijd in de flipper-
wereld. Fabrikant van het eerste uur,
Dave Gottlieb, heeft zich altijd tegen
de bingo verzet. Hij zag het -terecht-
als een bedreiging voor de flipperkast.
Slechts twee fabrikanten bouwden
deze uiterst gecompliceerde appara-
ten: Bally en United.

Toen de ware aard van de bingo aan
het licht kwam werd hij in veel landen
-en Amerikaanse staten- verboden.
Vaak werd in een moeite door ook de
flipperkast illegaal verklaard. In 1957
sloot United de deuren, Bally bouwde
nog tot 1980 bingo’s. Nu worden deze
machines, elektronisch, nog in België
gebouwd; één van de weinige landen
waar ze nog zijn toegestaan.

De flitsende lampen kunnen “1st”,
“extra” en “ball” verlichten, zijn de
drie vakjes verlicht dan verschijnt een
extra bal. Dit kan drie keer worden
herhaald. Door flink opvoeren kun-
nen ook de te winnen vrije spelen
behoorlijk oplopen. Vele honderden
credits behoren tot de mogelijkheden.

Het spel lijkt simpel: werp een dub-
beltje in, schiet de zo verkregen vijf
ballen af die over een veld met 25
genummerde gaten komen te rollen.
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De volgende dag zijn Luc, Bart en ik
naar Chicago geweest om inkopen te
doen en om de hoogste wolkenkrabber
van Amerika (Sears Tower) vast te leg-
gen in de Spinner.

De laatste dag van de Expo werd de
finale gespeeld met de zestien beste
spelers uit het klassement van de dagen
ervoor.

Twee N.F.V. leden (Roy Wils en Rene
van Gool) wisten bij de beste zestien te
komen maar moesten toch zonder ere-
metaal naar huis.

Ook wij moesten weer naar huis en met
de koffers bomvol en een Bow
and Arrow kopruit als handba-
gage viel dat niet echt mee.

Gelukkig is alles heel geble-
ven zodat de kopruit van de
Bow and Arrow de flipperkast
weer compleet maakt.

Met vriendelijke flippergroet,
Bert van Ingen

Roy Wils ziet het allemaal nog zonnig in...

Opperste concentratie in de finale...

Na de finale. Allebei eruit...
Roy Wils:   5e
Rene van Gool: 16e
Max Factor: 27e NOMet dank aan: Keith Johnson, Kevin Martin,

Scott Piehler en ‘Webko’.
Http://www.bull.usyd.edu.au/pinball/

PIN-ABC
NBAF NBA Fastbreak
NF No Fear
NGG No Good Gofers
NOS New Old Stock

OP Operator
OT Operation: Thunder!
OTOH On The Other Hand
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Voorpagina (!)
van de volks-

krant en de dag
erna nog eens

dunnetjes
overgedaan op
‘de Voorkant’.

Wow...
Als het nu eens

goed nieuws
geweest was!
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Hi Pinball fellows,
Welkom bij de nieuwe rubriek:

“PinneWeb”

Internet groeit met de dag. Het is de
informatiebank van dit moment. Er is
ook zeer veel over pinball op het inter-
net te vinden. Daar gaat deze rubriek
over. Hier worden elke Spinner twee of
drie Pinballwebsites belicht die op de
centrale website, de Pinball Startpagina,
staan.

Welke websites komen aan bod? In prin-
cipe komen originele, mooie, degelijke
websites aan bod die natuurlijk te ma-
ken hebben met Pinball. Daarom staan
ze ook op het centrale Pinball
bijeenkomstpunt, De Pinball Start-
pagina!

Bij iedere website die wordt belicht
staat een beschrijving, leuke dingen die
je kunt doen, de informatie die je daar
kunt vinden, etc. Als u een website wilt
bezoeken, typt u het adres dat erbij staat
in uw internet browser, maar u kunt er
natuurlijk ook via de Pinball Startpagina
komen.
Om te beginnen belicht ik eerst de Pinball
Startpagina zelf. Dat is immers de pa-
gina waar alles vanuit gaat.

Thijs BorgmanDeel 1
Website 1:

Titel: De Pinball Startpagina
URL: http://pinball.pagina.nl en
http://pinballforum.nl.nu
Taal: Nederlands
Webmaster: Thijs Borgman
Onderwerp: Algemeen, Links, Start-
pagina
Gemiddeld aantal bezoekers per dag:
150
Omschrijving:
De Pinball Startpagina is een vrij nieuwe
website. Hij bestaat sinds juni dit jaar.
Op de pagina staan meer dan 170 links
naar verschillende Pinball websites. De
pagina werkt samen met startpagina.nl
die het concept bedacht heeft. De pa-
gina is snel te laden, met zeer overzich-
telijk geordende informatie. Vele han-
dige rubrieken, zoals: reparatie, Pinball
websites, Flipperkasten te koop. U vindt
wat u zoekt.

Op dit moment komen er zo’n 150 be-
zoekers per dag op de Pinball Start-
pagina. Met hoogtepunten van onge-
veer 200! Hoe sneller de flipperkast uit
de handel gaat, hoe meer mensen zich
óók op de Pinball Startpagina vereni-
gen. Dat kun je merken aan de stijging
van 100 naar ruim 150 bezoeken per
dag.

Bijzonderheden:
De startpagina
wordt vaak
geupdate met
nieuwe links en
andere dingen, zo-
als de zeer grote
update die nu ver-
wacht wordt: Pinball
spellen te downloaden. Complete ver-
sies van o.a. Pro Pinball Timeschock en
The Web. Verder kunt u nu ook meepra-
ten over Pinball op een speciaal Pinball
Forum. Stel vragen, verkoop uw flip-
perkast en meer! Alles wat u kwijt wilt
op flippergebied kunt u posten in het
forum. U kunt er via de pinball start-
pagina naar toe, maar u kunt nu ook
rechtstreeks naar het forum door naar
http://pinballforum.nl.nu  te gaan. Ook
kunt u zich nu aanmelden op de Pinball
Nieuwsbrief, die al ongeveer 50 leden
heeft. U wordt dan op de hoogte gehou-
den van flippernieuws en nieuwe updates
op de Pinball Startpagina! Kortom: Een
echte startpagina voor de pinball lief-
hebber.
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Flipperkasten in de Media
Various Artists

Hi,
Een nieuwe bewoner van het
Big Brother-huis was Rex. In
het introfilmpje zagen we zijn
flipperkast thuis, oudere kast,
voetbalthema, kon niet zien
welke (geen kopruit in  beeld).
Wie weet dus nog leuke
gesprekken hierover in de
uitzendingen!
Greets van Axel

Flipperen is zelfs in de
dominowereld doorgedrongen.
Op domino-day onlangs op
SBS6 zat er ook een flipper-
kast in de uitzending van de
recordpoging. Alleen jammer
van die oude flipperkast-
geluidjes die erbij zaten!
Flipperse groet,
Marcel vd Zouwen

O.a. Jan v/d Bij, Frank Verweij, Axel van der Ende en Peter Hutjes (via Sam
Lapian) stuurden verschillende stukjes uit de Media.

Hier het eindklassement van de Twee-
spraak uit KRO's Tijd voor Twee (Radio 2)
van 24 november. Greets van Axel.

Twee flipperkasten maken plaats voor een
spelcomputer. Zegt de een tegen de ander:

5) Ik denk dat we nu echt onze laatste
veer moeten laten.

4) Wij waren altijd al degenen die de
klappen kregen!

3) Het blijft toch om de knikkers draaien.
2) Wij zouden toch moeten weten dat een

balletje raar kan rollen.
1) Wees gerust; echte vrienden zullen

altijd achter je blijven staan.
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Website 2

Titel: Pin-a-holic
URL:
http://members.brabant.chello.nl/~s.degraaf/
Taal: Engels
Webmaster: Steph de Graaf
Onderwerp: Flipperkasten archief, de
flipperkasten van de webmaster belicht,
flyers en veel meer. Kortom een website
door een echte liefhebber.
Gemiddeld aantal bezoekers per dag:
10
Omschrijving:
Pin-a-holic bevat veel informatie over
de flipperkasten van de webmaster. Hij
bezit 6 flipperkasten:

· Startrek TNG
· Theatre of Magic
· Pinball Magic
· Last Action Hero
· World Cup Soccer
· Tales of the Arabian Nights

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

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

PIN-ABC

P
P2K Pinball 2000
PAPA Professional and Ama-

teur Pinball Association
PAPS Pinball Arcade

Preservation Society
PB2K Pinball 2000
PF Police Force
PM Pinball Magic
PoA Path of Adventure (IJ)
POA Pinball Owners

Association (UK)
POTO Phantom Of The Opera
PP Pistol Poker
PP:TS Pro Pinball: Timeshock!
PP:TW Pro Pinball: The Web
PZ Party ZoneDie worden stuk voor stuk behandeld

met leuke en goede informatie. Het
Pinball Archief bevat zeer veel foto’s
van speelvelden, kopruiten. Allemaal
van dot matrix flipperkasten, zoals No
Good Gofers en Dracula. .Verder vindt

u heel veel informatie, die heel
goed te lezen is, dankzij de
mooie en nette vormgeving.U
kunt zien welke flyers de web-
master heeft, en u kunt er zelfs
een gemaild krijgen op aan-
vraag! Echt voor de verzame-
laar. Op de trade pagina kunt u
dingen ruilen, zoals flyers, plas-
tics en meer! Zeker het bezoe-
ken waard.

Bijzonderheden: De pagina
heeft een zeer mooie vormge-
ving, veel illustraties. Duurt
daarom wel iets langer om te
laden, maar dat is zeker de
moeite waard.

Ik hoop dat u veel plezier heeft
gehad met deze internet rubriek:
PinneWeb.

Als u uw reactie op deze ru-
briek kwijt wilt, kunt u die al-
tijd mailen naar:
pinball@pagina.nl

Ook voor vragen, wat u maar
wilt. Tot de volgende Spinner!
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WIZARDde 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

Van het Secretariaat Jurgen van de Peppel

Beste mede-
flipperlotgenoten,

Eind december.

Een nieuw jaar voor de deur en bijna een
heel nieuw en tegelijkertijd ook weer
oud jaar achter ons.

En, om met dat laatste te beginnen: weet
u nog hoe spannend het was exact 1 jaar
geleden? Zouden we 1 januari 2000 nog
wel elektriciteit, gas en/of water heb-
ben? Kunnen we nog geld uit de muur
halen? Zou de wereld nog wel bestaan
(lees: zouden we nog kunnen flipperen)?

Lotgenoten: zelfs m’n flipperkasten
hebben de slag overleefd, kenden ook 1
januari 2000 hoewel 1 kast de datum
vergeten was. Tja, ook batterijen raken
in 2000 leeg.....

Pinball Open, het Dutch Pinball Open in
Numansdorp met daar voorafgaand en-
kele voorrondes en inclusief het NK
PC-pinball, een vernieuwde homepage
met een speciale Qwiz, de nieuwe kop-
ruitenposter, we hebben een antal Pinball
2000 machines kunnen regelen voor de
leden, het TASPP evenement en natuur-
lijk de 4 Spinners waarvan u het laatste
exemplaar van dit jaar nu in uw handen
heeft.

Kortom: dat is nogal wat. En, al terug-
blikkend, wil ik hierbij de mensen die
dit mogelijk gemaakt hebben bedanken
voor hun inzet.

En dan het volgende jaar. Het is duide-
lijk dat de flipperkast terrein verloren
heeft t.o.v. andere amusementsspelen.
En dat we dus meer en meer op de goede
wil van leden aangewezen zijn.

Verder zal Guus zijn functie als voorzit-
ter in 2001 overdragen.

aangewezen zijn. Leden die o.a. tijdens
evenementen hun handen uit de mou-
wen willen steken maar ook leden die
nieuwe ideeën hebben zijn van harte
welkom.

Een opzet zijn de regionale afdelingen,
een goed voorbeeld van leden die het
leuk vinden om de NFV op regionaal
niveau te vertegenwoordigen, uiteraard
gesteund door de NFV.

In nummer 1 van 2001 zal er een oproep
komen om mee te doen en te denken op
andere specifieke gebieden binnen de
NFV zoals techniek, evenementen,
homepage etc.

Denk daar als eens over na, wat zou u
voor die ruim 800 leden kunnen beteke-
nen? En mocht u niet tot Spinner #1
2001 kunnen wachten dan kunt u ons
bellen, faxen, langskomen, e-mailen u
noemt het maar op.

Want de NFV, dat zijn u en u en u en u
en..... wij allen samen,

Veel creativiteit toegewenst in 2001,
Het gaat u goed,

Jurgen

Maar als ik eens specifiek terugblik wat
we als NFV met elkaar georganiseerd
en gemaakt hebben: een reis naar de
grootste amusementsbeurs van de we-
reld: de ATEI in Londen, het Belgian

Wat inhoudt dat als we evenementen en
andere dingen die de vereniging heeft
voortgebracht willen kunnen voortzet-
ten we meer en meer op de leden zelf
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Spinnertjes

Te Koop

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.

TE KOOP: (3-11)
-DM flipperkast Pinball Magic in nieuwstaat bouwjaar 1995 prijs hfl 1450
-DM flipperkast STARTREK 25 th anniversary hfl 1000
-RAVEN bj 87, mooie kast in goed werkende staat hfl 600
Corné Wevers, 06-22847090, b.g.g. 0168-327495

BLACK ROSE (12-12)
Description Mooie flipperkast en technisch in
orde. Thema piraten. Vraagprijs: fl.1050,-

Michel van son, Gouda, tel: 0182-570931
sylvianatrop@michelvanson.myweb.nl

DRIE TOPPERS! (14-12)
Roadshow. In zeer goede staat. Prijs: fl.2950,-

Johnny Mnemonic. Prijs: fl. 2650,-
Ongereviseerd fl. 2150,-

Pistol Poker. Gemaakt door Alvin & Co.
Unieke Dotmatrixer uit 1993. Prijs fl. 1650,-

Thuisbezorging is mogelijk.
Roland Rozenveld, Numansdorp
tel: 0186-655689.

WHODUNNIT (B’95) (18-12)
In perfecte staat. Vraagprijs fl. 1750,-
Rob Leering, Koedijk
tel:072-5643332 of 06-50591634.

BLACK ROSE (18/12)
Mooie flipperkast en technisch in orde,
thema Piraten FL1050,=
Michel, Gouda, tel: 0182-570931

BEAT THE CLOCK (7/12)
Goed werkende kast voor een redelijke
prijs, ziet er netjes uit! FL 550,=
H. van Schubert, Zwolle, tel: 038-4230243

DRIE STUKS (7/12)
Baywatch:
Komt december binnen wordt geheel
nagekeken met boekje en sleutels geleverd.
Je kunt een bod uitbrengen boven de 1500,=
en de kast reserveren. FL 1500,=
Indiana Jones:
Komt december binnen wordt geheel
nagekeken met boekje en sleutels geleverd.
Je kunt een bod uitbrengen boven de 2750,=
en de kast reserveren. FL 2750,=
Addams Family:
Komt december binnen wordt geheel
nagekeken met boekje en sleutels geleverd.
Je kunt een bod uitbrengen boven de 3750,=
en de kast reserveren. FL 3750,=
Huub, Hilvarenbeek, tel: 06-55994061

3X (30/11)
Theatre of Magic, Star Trek next Generation & Freddy
a nightmare on Elmstreet. In perfecte staat, zeer goed
onderhouden, los te koop. Doe aub een serieus bod !
F. Doorhof, Emmeloord, tel: 06-53128510

THE SHADOW (30/11)
Perfekte in nieuwstaat verkerende kast.
Alles is nagekeken en werkt goed incl.
manual, schema’s reserve plastics en
sleuteltjes. FL 1750,=
Rene Strijker, Enschede, tel: 06-54682816

datum = 28-10-2000
naam = Attack from mars
opmerking = De flipperkast moet in goede staat
zijn (alles moet het dus doen!) De kast hoeft niet
persee gewassen te zijn.
prijs = niet duurder dan +- 2100 gulden

datum = 17/09/2000
naam = jubilee
opmerking = Rects voor plastik decor onder en
flipper old chicago

GEVONDEN OP EEN ADVERTENTIESITE OP HET NET...
ZOUDEN ZE VEEL KANS VAN SLAGEN HEBBEN??

THE MACHINE (19/11)
Oftewel the Bride of Pinbot, in prima
staat! Gepoetst gerubberd
enzovoort, je kent het wel... word zij je
nieuwe echtgenote??? FL 900,=
E. Nollen, Alkmaar, tel: 06-29016045

BAYWATCH (19/11)
Mooie kast 1995 fl. 1800,=
Chris Beekman, Assen, tel:
0592-359203 / 06-20949312
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Van de Voorzitter Kerst Guus

Redactioneel
Martijn van Aken

N(o)  B(alls)
N(o)

Contributie verhoging

Op de Algemene Leden Vergadering
van 7 mei j.l. in Numansdorp hebben

de aanwezige leden unaniem het
bestuursvoorstel goedgekeurd om

komend jaar de contributie te verho-
gen met 10 gulden.

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

zijn. Acceptgirokaarten voor 2001
worden in januari samen met een

NFV nieuwsbrief verzonden.

Mijn emigratie is nog
een paar maandjes

uitgesteld. Eerst
gaan we nog een
paar mooie

evenementen en
activiteiten op poten

zetten voor flipperend Nederland. Eind
juni zal ik vrijwel zeker uit Valkenburg
a/d Geul vertrokken zijn en ook als
voorzitter afscheid hebben genomen.
Maar ik blijf in de buurt en ben ook nog
beschikbaar als gewoon bestuurslid,
indien nodig en gewenst.

DPO-2001 + 10-jarig jubileum NFV
Het laatste weekend van april (28 en 29
april) hebben we gekozen voor het Dutch
Pinball Open 2001. We zoeken nog een
goede en betaalbare locatie in het cen-
trum van Nederland, bijvoorbeeld
Amersfoort of Utrecht. Suggesties zijn
zeer welkom.

We combineren dat grote flipper-
evenement met de viering van het 10-
jarig lustrum van de NFV en de jaar-
lijkse ledenvergadering. In de maanden
maart en april organiseren we weer en-
kele DPO-voorrondes in Nederland.
Datum, tijd en plaats worden begin vol-
gend jaar bekend ge-
maakt middels
een speciale
NFV-nieuws-
brief of in de
v o l g e n d e
Spinner.

Om het lustrum en het DPO-2001vorm
te geven kunnen we nog veel steun
gebruiken van leden die willen meeden-
ken en helpen. Heb je zin en tijd om mee
te denken over de opzet van het lustrum-
feest en het DPO meld je dan even bij
mij. Voor de “lustrum commissie” heb-
ben we behoefte aan creatieve en en-
thousiaste leden die mee willen denken
over het geheel en enkele deeltaken op
zich nemen. Omdat we nog flink wat
buitenlandse spelers willen uitnodigen
is het handig als je een paar woorden
over de grens spreekt.

Flipperkasten worden duur
De prijzen van de flipperkasten stijgen
nog steeds. Ik heb jullie al ruim een jaar
geleden gewaarschuwd, dus s.v.p. niet
gaan klagen bij de voorzitter. Wees zui-
nig op je geliefde flipperkast(-en) en
verkoop ze niet te snel want gegaran-
deerd krijg je er spijt van.

Ook aan het onderdelenfront moeten we
oppassen. Het zal steeds lastiger wor-
den om specifieke onderdelen voor flip-
perkasten te krijgen. Als er belangstel-
ling is voor een kortlopende onderdelen-
actie bij de leden laat het ons (via het
secretariaat) weten. Wellicht dat we dan
in het voorjaar een aantal veelgevraagde
bijzondere onderdelen kunnen bestel-
len. Denk daarbij bijvoorbeeld aan za-
ken als de TZ-powerball en de TOM-
trunk.

Regionale NFV steunpunten
Nieuw voor komend jaar zijn de regio-
nale steunpunten waar leden in een be-
paalde regio elkaar regelmatig kunnen
treffen, bijpraten en spelen. Vooralsnog
starten we op 14 januari in Arnhem en
Amersfoort maar snel zullen andere re-
gio’s volgen. Het is vooralsnog een ex-
periment. Bij succes breiden we de aan-
pak uit tot heel Nederland. Heb je inte-
resse en mogelijkheden om zelf een
regionaal steunpunt, met hulp van de
NFV, op te zetten laat het mij even
weten.

Wij zijn dol op goede ideeën en
suggesties
Af en toe belt of mailt een NFV-lid met
een leuk idee. Ik ga dan op het puntje
van mijn stoel zitten en probeer meteen
de reikwijdte van de opmerking te be-
grijpen. De kerstpuzzel van Theo van
Vroenhoven in deze Spinner is een voor-
beeld van zo’n goed idee. Van harte
aanbevolen; zelfs een slaperige voorzit-
ter kreeg de puzzel binnen 3 uurtjes
opgelost maar het was toen wel 2 uur ‘s
nachts. Heel intrigerend en lastig, maar
oplosbaar.

Heb je een inval, idee of suggestie bel
meteen (na goed nadenken) een van de
NFV-bestuursleden. Je mag ook mij
altijd bellen met een goed idee voor de
NFV zolang het maar niet tussen 1 en 6
uur in de nacht is, dan ben ik namelijk
mijn flipperkasten aan het poetsen.

No Balls, No Glory

Wegens lichte overspanning van de verrichte arbeid aan de
Spinner plus een verhuizing en een total-losse auto, en de nog te

verrichten arbeid die het verzenden van de Spinner met zich
mee zal brengen, houdt ik het dit keer bij:

Prettige dagen toegewenst en een goed en rustig 2001!!

Nieuw redactie adres:

Martijn van Aken/Spinner
Jacob Jordaensplein 54

2526 KT Den Haag
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GEZOCHT
Kopruit van XENON.
Sven Matthijs, Hasselt
Tel. 0032-11-273 600

Spinnertjes voor in de
volgende Spinner bij voor-

keur pas half februari
 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:
Wie kan mij helpen aan een handleiding
en schema van de Gottlieb Vulcan of
Gottlieb Fire Queen. Beide flipperkasten
zijn uit oktober 1977.
Voor een reactie kunt u bellen met Paul
Rek te Maassluis, tel. 010-5925924.

2X SLEUTELHANGERS / KEYCHAINS
Ik ben op zoek naar de promo plastc sleutel-
hangers van zowel de DR. DUDE als de
ROADSHOW. Wie kan mij helpen?
Martin Linders, mlinders@quadram.nl

1967 SHANGRI-LA
Do you have or know anyone who has
this machine? I’m looking for this
machine because it brings back a lot
of great memories from my youth.
My friends and I would spend hours
of time and most of our money after
school and on weekends playing this
machine.  I’m a pinball lover from
New Jersey USA.
Roy Lehman, rmgbk@erols.com
of via arensnfv@cuci.nl.

BLACK KNIGHT 2000 / SWORDS OF FURY
Wie heeft er 1 van die kasten te koop voor een rede-
lijke prijs, eventuele kleine te verhelpen defecten geen
bezwaar.  Hij moet er nog mooi uit zien en compleet
zijn, prijs in overleg.
Michel, Gouda, tel: 0182-570931

Gezocht/Gezocht/Gezocht/Gezocht/Gezocht/
OverigOverigOverigOverigOverig

POST TIME / PADDOCK
Williams Post Time / Paddock. Defect geen bezwaar, even-
tueel ruilen tegen een electronische Bally/Williams kast.
André Boot, Zoetermeer, tel: 079-3617402

EINDELIJK!
Eindelijk weer 140m2 ruimte om
mijn oude hobby weer op te pakken,
flippers repareren en spelen. Ik ben
daarom op zoek naar flippers en
neons (Wanddecoratie, moet wel
een gezellige ruimte worden.)
H. Blom, Zwolle, tel: 038-8505502

GEZOCHT: BUMPERCAPS BLACK KNIGHT
Ik zoek de originele popbumpercap van
de Black Knight uit 1980, tevens ben ik
geinteresseerd in een flyer, een manual
(met schema’s) en een gave kopruit.
Prijs in overleg.
Michel, Gouda, tel: 0182-570931

GEZOCHT: INSTRUCTION CARDS
Instruction cards Volcano en Fire! Ik
zoek de inlaycards van deze beide
flippers. Een copietje vind ik ook ok.
Prijs in overleg.
Michel, Gouda, tel: 0182-570931

GEZOCHT: DISPLAYBOARD
Gezocht het displayboard van Big Guns
(Williams) evt. defect of zonder display...
André Boot, Zoetermeer, tel: 079-3617402

GEZOCHT: POSTER MEDIEVAL MADNESS
 Wie heeft er voor mij een in goede staat
verkerende poster van de MM? Over de prijs
worden we het wel eens!
ToM, Rijen, tel: 06-55303144

GEZOCHT: MANUAL VULCAN + FIRE QUEEN
Wie kan mij helpen aan een handleiding
en schema van de Gottlieb Vulcan of
Gottlieb Fire Queen. Beide flipperkasten
zijn uit oktober 1977.
Paul Rek, Maassluis, tel: 010-5925924

GEZOCHT: MANUAL SKATEBALL
Wie heeft er voor mij een handleiding/schema’s
van een Bally Skateball (begin jaren 80)? Mag
ook kopie zijn, als hij maar bruikbaar is om die
kast aan de praat te krijgen.
JW Eckhardt, Nijmegen, tel: 024-3774902

WILL MY BLACK KNIGHT SURVIVE ???
Wie kan mij advies geven over de haalbaarheid van een restauratie van een
Williams Black Knight uit ’83. De ruit is nog in redelijke staat, zo ook het
speelveld maar de CPU komt niet meer door de selftest.
Marc van Eick, Hilversum, tel: 06-54243724

GEZOCHT: SCHEMA + MANUAL
Gezocht schema + manual van de “Devil
Riders” (Zaccaria), kopie mag ook...
Luc Lemmens, Maastricht, tel: 043-3510626

GEZOCHT: KOPRUIT “FIREPOWER”
Gezocht een in goede tot zeer goede staat zijnde
kopruit voor de Williams Firepower (1980).
R. Blom, Arnemuiden, tel: 0118-603431
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Hèt blad voor de flipperliefhebber
De Spinner verschijnt driemaandelijks voor/door de leden

van de Nederlandse Flipper Vereniging.

Het adres van de -vernieuwde- N.F.V. internet homepage is: http://www.pinball.demon.nl/
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Agenda
- Februari/Maart/April:

DPO voorrondes door het hele land.
Nadere info volgt in nieuwsbrief eind januari.

- Zaterdag 31 Maart en Zondag 1 april:
Collectors Fantasy beurs in het Bouwcentrum in
Antwerpen. Zondags Belgisch Flipper Kampioen-
schap (BPO).

- Zaterdag 28 en zondag 29 april:
DPO-2001 + 10-jarig jubileum/lustrum NFV.

- Eind Mei:
German Pinball Open in Keulen (ov).

Najaarsdepressie

EIRA

H

Aad van Dijk

et was herfst geworden. De
oudere man sjokte droevig

door de immense speel-
automatenhal. Tientallen blin-
kende en fraai gekleurde machi-
nes flikkerden en ratelden hem
enthousiast tegemoet: “gooi geld
in mij”.

In deze oorverdovende herrie van
gigantische videospellen -com-
plete motoren met monitoren- en
rijen rinkelende gokkasten voelde
de man zich niet op zijn gemak.
Als de deur van het amusement-
spaleis open ging om iemand in
of uit te laten, hoorde de man de
zeewind gieren en een regenvlaag
zorgde ervoor, dat de gokkast
dicht bij de ingang niet kon wor-
den gebruikt zonder “nat te gaan”.

“Ze staan er niet meer”, zei de
oudere man tegen zijn langere
metgezel.
“Vorige keer waren het er nog
zes”, sprak de metgezel somber.

Beide mannen dwaalden door de
speelhal, zoekend naar hetgeen
waarvoor ze waren gekomen. In
een verlaten hoekje van de verder
drukke speelhal aangekomen,
verzachtte een vertederende glim-
lach het norse gelaat van de oudere
man.

“Kijk daar”, sprak hij een
beetje opgewonden tot zijn
metgezel “daar staan er nog
twee!”.

“Twee nog maar”, antwoordde de
langere metgezel, “vorige keer
stonden er nog zes”.
“Dat zei je net ook al”, zei de
oudere man.
“Toen had je die rot video dingen
nog niet”, ging de langere man
onverstoorbaar door.

Een uur lang speelde de beide man-
nen zwijgzaam op de twee overblijf-
selen uit een roemrucht verleden. De
tekeningen op de speelvelden waren
door de zwarte aanslag heen nog net
te onderscheiden. In een van de kas-
ten moest zelfs twee piek worden
gedeponeerd voordat een spelletje
kon worden gestart.

“Dat was vroeger lang zo duur
niet”, mopperde de oudere man.
“Als we hier de volgende keer ko-
men, staat er misschien helemaal
geen een meer”, zeurde de langere
man.
“Hier zou een mens toch helemaal
depressief van worden”, mompelde
de oudere man “kom, laten we
maar weer gaan”.

Beide mannen verlieten de vroeger
zo aantrekkelijke speelhal en doken
diep in hun kragen toen ze door de
zeurende regen over de boulevard
terug naar de auto liepen.

Arie is wezen flipperen in
Scheveningen.
Geen bloemen, geen toespraken.

Arie

De NFV heet alle nieuweDe NFV heet alle nieuweDe NFV heet alle nieuweDe NFV heet alle nieuweDe NFV heet alle nieuwe
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Dick Post Soesterberg

Tiemen A. Fiat Groningen
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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
Let op: Nieuw adres Jacob Jordaensplein 54                                     .

2526 KT Den Haag
e-mail: redactie@pinball.demon.nl

Advertentie tarieven Spinner 2001:

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. 55,- 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 1000, te storten op Van Lanschot Bankiers Lanaken, nr. 521-0512201-61 t.n.v.
J.M. van der Linden. Duitse leden betalen DM 55.
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/)
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 kop-
ruiten (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 15,00
Nederlandse Flipper Vereniging

NO BALLS, NO GLORY !!

PTT periodiek: 69345
ISSN: 1382-4066
KVK: 40482631



NFV LEDENSERVICE

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 ........ UITVERKOCHT
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.
Verzenden poster(s) inclusief koker ..................... ƒ 12 ,50 ƒ 12,50 ........
'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 ........ TIJDELIJK UITVERKOCHT
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
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
Huur flipper verhuisbeugels ................................ ƒ   10,00 n.v.t. ........... zie pagina 23 Spinner 2-2000
Huur Medieval Madness (per maand) ................. ƒ 450,00 n.v.t. ........... zie pagina 19 van deze Spinner

PRIJZEN EXCL. VERZENDKOSTEN

Lidmaatschap NFV 2001 ........................... ƒ55,00 .... ƒ 60,00 duo-lid ƒ 65,00

Prijslijst Nederlandse Flipper Vereniging januari 2001

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. Nog slechts zes exempla-
ren beschikbaar!

Voor bestellingen
zie bijgaand kaartje
of bel/mail met het
NFV-secretariaat
Jurgen v/d Peppel
of Guus Arens (zie
colofon).

NIEUWE
KOPRUITEN
POSTER
In navolging op de oude
vertrouwde kopruiten-
poster, is exclusief voor
de NFV een poster met
kopruiten van recente
kasten gemaakt.
De poster is te bestellen
of (zonder portokosten)
te verkrijgen op een
NFV-evenement. *ook rechtop verkrijgbaar ;-)

NFV Kerst-Quiz

Ken Uw Klassieken

DPO 28-29 APRIl 2001


