
ik weet dat de meeste echtgenotes flipperkasten niet als 
meubilair willen beschouwen. Wat raar he......

Wanneer ben je een flipperverslaafde geworden 
en hoe ging dat?
Omdat mijn vader in het leger zat en wij vaak moes-
ten verhuizen, waren we het grootste deel van de jaren 
zestig in het buitenland. Ik heb toen geen flipperkast 
aangeraakt! Ik was 14 toen we terugkwamen in de 
VS en ik voor het eerst op een flipperkast speelde. Ik 
was er helemaal gefascineerd door. Iets in mijn brein is 
toen ingeschakeld denk ik. Ik kon er niet genoeg van 
krijgen! Ik ging naar busstations en restaurants, overal 
waar kasten stonden ging ik heen. Ik mocht niet naar 
de bars want daar was ik te jong voor.
Ik speelde aan één stuk door en dacht van mijzelf dat ik 
een deskundige was, die het verschil tussen een goede  
en een slechte kast wist. En dat ik van een kast die ik 
nog nooit gezien had meteen kon zeggen of hij een 
leuk of een slecht spel had. Ha, maar ik zat er naast 
bij heel veel flipperkasten! Zo zag ik voor het eerst een 
Gottlieb Sky Line en zei tegen mijn vriend dat die een 
waardeloos spel had vanwege de dubbele outlanes. En 
toch, na een paar spelletjes bleek het een erg leuke flip-
perkast te zijn en jaren later werd het één van de mooi-
ste in mijn verzameling!
Dus beste lezers, luister niet naar mijn kort-door-de-
bocht conclusies over flipperkasten. Je kunt een boek 
niet beoordelen aan zijn omslag, een flipperkast niet 
aan zijn outlanes!

Het zal jullie verbazen te horen dat ik tegenwoordig 
haast niet meer flipper. Naast mijn baan besteed ik heel 
veel tijd aan de IPDB en daarmee wordt blijkbaar aan 

mijn flipperbehoefte voldaan. Laatst las ik over een 
onderzoek waarbij mensen zich moesten inbeelden 
dat ze M&M’s aten. Daarna kregen ze werkelijk M&M’s 
aangeboden. Ze aten daar minder van dan de controle 
groep, die het zich niet ingebeeld had. Zo zal het bij 
mij ook wel gaan met flipperen. Ik ben elke avond zo 
druk met flipperkasten, met allerlei gegevens daarover 
en foto’s dat het voelt alsof ik die kasten bespeeld heb.
Ik ga graag naar shows, waar ik net zo veel flipperen 
kan als ik wil, maar zelfs daar ben ik op zoek naar foto’s 
en informatie die we nog niet op IPDB hebben.

Je staat op de foto met Gary Stern. Ken je hem 
goed? Vraagt hij jou wel eens om advies?
Yeah, dat ben ik met Gary Stern, alleen wist hij toen 
niet wie ik was. Ik vind dat een leuke foto, want het lijkt 
net alsof we daar met zijn tweeën alleen zijn, terwijl 
vlak bij ons een enorme groep de Stern Factory Tour 
deed. Ik heb de foto naar Gary opgestuurd om hem 
te laten weten dat ik het was. Hij zou me niet herkend 
hebben, omdat mijn contacten met de flipperindustrie 
volledig via e-mail gaan. En tijdens de shows druk ik me 
een beetje, ben ik vrijwel onzichtbaar. Toen ik besloot 
mijn publiciteitsangst te overwinnen heb ik deze foto 
gekozen om op IPDB te plaatsen.
En nee. Hij vraagt mij niet om advies. Ik zou hem eens 
kunnen zeggen geen kasten te bouwen met dubbele 
outlanes! We hebben Stern nog nooit actief van advies 
gediend. Toch weet ik dat ontwerpers van Stern de 
IPDB regelmatig gebruiken. Bijvoorbeeld bij verschil van 
mening. Of om te kijken welke kast wat ook al weer 
deed, wanneer ze dat niet precies meer weten. Ik denk 
dat het deel uitmaakt van het creatieve proces.

Ik heb contact met je opgenomen via de IPDB. 
Vertel eens over jouw betrokkenheid bij de IPDB.
Christopher Wolf is webmaster van de IPDB. Hij doet 
de IT technische kant en houdt de site in de lucht. Ik 
manage de site en zorg ook voor de content. Wolf is 
nog publiciteitsschuwer dan ik. Ik grap wel eens met 
hem dat ik de Elton John ben en hij de Bernie Taupin. 

Jay met Gary 
Stern, CEO van 
Stern Pinball, 
tijdens de Stern 
Factory Tour in 
oktober 2007
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