Wouter de Hoogd

Alle bekende flipperkasten
op één machine
Wouter de Hoogd neemt Digital Midi Pinball Machine project over
Ruim een jaar geleden heb ik mij als nieuw lid van de NFV voorgesteld in de Spinner.
Ik vertelde daarin uitgebreid hoe mijn enthousiasme voor het flipperen is ontstaan en
waarom ik mij heb aangesloten bij de vereniging. Ik vertelde daarin ook dat naast het
spelen op mijn eigen geweldige flipperkasten mijn belangstelling was gewekt voor de
aanschaf van een volledig digitale flipperkast: “Het lijkt me fantastisch om alles wat
er zo’n beetje aan flipperkasten is, te kunnen spelen en zo te kijken welk verhaal er bij
iedere flipperkast hoort”.
Niet zo verwonderlijk natuurlijk als
eigenaar van een ICT-bedrijf met als
hobby’s elektronica, modelbouw en
flipperen. Via marktplaats heb ik een
digitale flipperkast aangeschaft en
al spelend heb ik mij de kennis van
de software eigen gemaakt. Daarna
ben ik mij gaan verdiepen in het zelf
bouwen van een digitale flipperkast
en na doorontwikkeling heb ik deze
uiteindelijk voorzien van de beste
kwaliteit beeldschermen en videokaarten.
Toen ik gevraagd werd mijzelf
voor te stellen in de Spinner van
vorig jaar, wist ik nog niet dat er in
diezelfde Spinner een “In memoriam” geplaatst zou worden voor
Erik Klootwijk, de maker van de
fraaie Digital Midi Pinball Machine
(DMPM). Deze gepassioneerde flipperaar wist met heel veel overtuiging
de mogelijkheden van het digitale
flipperen uit te dragen. Helaas is hij
ernstig ziek geworden en kort daarop
overleden.
Onlangs heb ik de familie van Erik
benaderd en na een hele prettige
ontmoeting heb ik al zijn materialen,
bouwtekeningen en software overgenomen. Ik voel me bevoorrecht dat

ik de kans krijg om zijn geweldige
project voort te zetten en het digitaal
flipperen verder te ontwikkelen.
Kwaliteit staat bij mij hoog in het
vaandel. Alleen de beste materialen
zijn goed genoeg. Omdat ik een
eigen ICT-bedrijf heb, is het voor mij
betrekkelijk eenvoudig om de beste
materialen voor de beste prijs te
krijgen. Op deze manier ontstaat er
een betaalbare digitale flipperkast,
die gezien het formaat geschikt is
voor iedere huiskamer. Ook voor
de bedrijfskantine is deze kast een
gewild item.
Het is voor mij inmiddels duidelijk
dat digitaal flipperen veel voordelen
heeft ten opzichte van flipperen op
een “echte” standaard flipperkast.
De digitale flipper is voorzien van
een paar honderd flipperkasten, stuk
voor stuk van zeer hoge kwaliteit.
Uniek is de koppeling met een server
op internet, zodat updates van flipperkasten (softwarematige verbeteringen) en geheel nieuw uitgekomen
kasten automatisch kunnen worden
geïnstalleerd. Behalve een herstart
van de kast hoeft de gebruiker hier
zelf niets aan te doen. Je hebt geen
last van mechanische storingen

en een eigen ontworpen “nudge”-sensor (schud-sensor) imiteert het
beïnvloeden van de bal door het
schudden tegen de kast. Daarnaast
benadert de bijzonder goede kwaliteit beeldschermen de realiteit van
het “echte” flipperen.
Voor meer informatie kan je een
kijkje nemen op de website www.
digitalpinball.nl en kan je je
inschrijven voor de nieuwsbrieven,
waarbij ik je op de hoogte kan
houden van de laatste ontwikkelingen.
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