
Informatie over de virtuele flipperkast 
 

  



Wat is een virtuele flipperkast? 
 
Een virtuele flipperkast is een speelautomaat in de vorm van een normale flipperkast met 
ook dezelfde afmetingen. Dus ongeveer 130cm diep, 68cm breed en 190cm hoog. 
 
Op de plaats waar bij een gewone flipperkast het houten speelveld zit, ligt nu een 42inch LG 
led-monitor in de lengte richting. Deze monitor heeft een resolutie van 1920 x 1080 pixels. 
Op de bovenkast, waar normaal een bedrukte glasplaat zit, zit nu ook een monitor. Deze 
monitor is een 26inch LCD scherm. Als laatste is er nog een 3e monitor voor de 
scoredisplays of dotmatrix display. Dit is een 16inch LCD scherm. 
 
Binnenin de onderkast zit een standaard PC met daarop Windows10. 
Op de pc zijn 3 programma's geïnstalleerd, Visual Pinball en Pinball FX en PinballX. 
 
Visual Pinball 
 
Visual Pinball is een programma waarmee je zelf virtuele flipperkasten kunt ontwerpen en 
spelen. Via een forum, https://www.vpforums.org/ , kunnen gebruikers hun creaties delen 
met andere gebruikers. Zo kun je via dit forum duizenden virtuele flipperkasten downloaden 
en spelen. Omdat dit “open source” is, is alles gratis. De bestanden op dit forum mogen niet 
worden verkocht. 
Naast vpforums zijn er nog andere soortgelijke websites, zoals Vpinball.com en 
VPuniverse.com 
 

 
 
  

https://www.vpforums.org/


Pinball FX   
 
Pinball FX is bijna hetzelfde als Visual Pinball, alleen kun je hierin zelf geen kasten maken. 
Het is een soort commerciële variant van Visual Pinball. Developers kunnen toegang krijgen 
tot de code en zo virtuele flipperkasten bouwen. Gebruikers kunnen het afspeel gedeelte 
van dit programma gratis downloaden via Steam. (Steam is een online software winkel) 
Binnen Pinball FX kunnen spelers kasten kopen (via Steam) voor ongeveer 3 euro per kast. 
ZEN studios is een van de grootste ontwikkelaars van deze spellen. 
Recentelijk heeft ZEN de rechten verkregen voor het uitbrengen virtuele varianten van Bally 
en Williams flipperkasten. De eerste 6 kasten zijn reeds verschenen. 
Overigens bestaan deze varianten al langer in het Visual Pinball format. 
 

 
  



PinbalX 
 
PinballX is een zogenaamd “front-end”. De virtuele flipperkast start automatisch op in 
PinballX en vanuit daar kun je door de beschikbare kasten scrollen. Heb je de kast van je 
keuze gevonden, dan kun je die vanuit PinballX ook starten en spelen. Eenmaal uitgespeeld 
op de kast van je keuze, dan kun je deze afsluiten en kom je terug in het PinballX 
keuzemenu. Je kunt nu opnieuw scrollen en op zoek gaan naar een andere kast. 
 

 
 
 
  



Modellen 
 
De virtuele flipperkast is er in twee maten; 42 inch en 49 inch. De 42”versie is de meest 
verkochte. 
Het artwork aan de buitenkant is vrij te kiezen. Dat kan van elke gewenste flipperkast zijn, 
maar mag ook een eigen ontwerp zijn. 
Op het model van uw keuze installeren wij gratis de door u gewenste Visual Pinball 
flipperkasten. De gewenste Pinball FX kasten installeren we tegen kostprijs. 
 
 

   
Virtual Pinball Avengers 



   
Walking Dead  Star Wars 

    
AC/DC   Batman 
 


