
JAN IZAKS

Als vervolg in de serie Internationale Verzamelaars gaan we deze keer naar de VS. Aan-
leiding is een internetsite waar elke flipperliefhebber regelmatig komt. De Internet Pinball 
DataBase (IPDB). IPDB probeert alle kennis en informatie over alle flipperkasten en van alle 
flipperliefhebbers samen te brengen. Laten we het gesprek daarom maar eens aangaan 
met Jay Stafford, één van de drijvende krachten achter de IPDB.

Zoals gebruikelijk vragen we Jay om zich even 
aan u voor te stellen.
Ik kom uit een grote familie, maar heb zelf geen gezin. 
Ik werk voor een regionaal telefoonbedrijf. Tegenwoor-
dig noemen ze dat Telecommunications, want met de 
eigenlijke telefoon doen ze niet veel meer. Wanneer 
jullie dit lezen ben ik daar 36 jaar in dienst (!). Een beet-
je rekenwerk vertelt jullie dat ik dus een echte Pinball 
Geezer ben. Ik vraag me af hoe je dat vertaalt: Geezer. 
Ben benieuwd!. (Red: Een “Geezer” is een oude excen-
trieke man. Hij is dus een oude excentrieke flipperaar.) 
Ik woon in Seattle, Washington, in het Noord Westen 
van de VS. Ik ben hier ook geboren, maar ben toen ik 
jong was weggegaan voor zo’n 33 jaar.
Er is een grote groep flipperliefhebbers hier! Wij zijn de 
thuisbasis van de Northwest Pinball and Gameroom show 

die elk jaar in juni wordt gehouden. Er zijn meerdere plek-
ken waar je kunt flipperen en er zijn ook verscheidene ver-
zamelaars. De Seattle Pinball League houdt haar wedstrij-
den elke maand op wisselende locaties in de stad.

Mijn ouders gaven mij mijn eerste flipperkast toen ik 14 
jaar oud was. Mijn oom hielp om hem voor een goede 
prijs te kopen. Twee jaar later kocht ik mijn tweede kast 
al. Zolang ik op de middelbare school zat stonden deze 
kasten op mijn slaapkamer. Mijn moeder vertelde mij later, 
dat wanneer ze mij in het weekeinde hoorde flipperen op 
mijn kamer, ze wist dat ik veilig thuis was! Het was dui-
delijk een win-win situatie! Mijn broers en zusters heb-
ben mijn hobby altijd geaccepteerd en hadden er plezier 
aan dat ik er plezier aan had. Maar ze hebben mij nooit 
gevraagd om ook eens een kast voor hen te zoeken en 
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Jay Stafford met 
pinball designer 
Steve Ritchie in 
juni 2009. Ze 
tonen een schets 
van het speelveld 
ontwerp van 
Hyperball 
(Williams, 1981)
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