
Daarmee bedoel ik dat hij altijd onopgemerkt achter de 
schermen blijft, terwijl ik de veren boa draag die ieder-
een opvalt. Maar hij lijkt het zo goed te vinden.

Mijn doel met de IPDB is vanzelfsprekend om er zo veel 
mogelijk feiten en foto’s op te krijgen. Het onderscheid 
bij de IPDB zit in het feit dat we een historische web-
site zijn, waarbij we alleen maar kasten laten zien in 
hun oorspronkelijke (originele) staat. Ik heb altijd het 
gevoel gehad dat het een race tegen de klok is om alles 
zo te archiveren. Immers, omdat het aantal hobbyisten 
is toegenomen hebben steeds meer kasten onderhoud 
nodig. De toenemende markt voor reproductie onder-
delen zal er voor zorgen dat in de toekomst kasten met 
reproductie onderdelen toch als origineel worden geac-
cepteerd. Dit gebeurt nu al. Ik verwacht dat de hobby-
isten het in de toekomst niet meer nodig vinden onder-
scheid tussen origineel en repro te maken, zoals ik en 
andere traditionalisten doen. Zij gaan vooral voor het 
gemak waarmee onderdelen vervangen kunnen wor-
den. Het is een natuurlijke ontwikkeling en ik ben niet 
tegen restauraties, maar gelet op de doelen van IPDB, 
moet ik mijn uiterste best doen om foto’s van originele 
kasten te vinden! Bijvoorbeeld, terwijl ik dit schrijf, is 
iemand een massaproductie begonnen van kopruiten 
voor de Early Production 1979 Star Trek, de versie van 
de televisie serie. Op een dag zullen die ruiten op zo 
veel kasten zitten, dat niemand meer weet dat ze niet 
origineel zijn, tenzij ze dat op de IPDB en andere sites 
kunnen zien! En wat als een andere firma dezelfde rui-
ten ook gaat maken, zodat er een iets andere versie 
ontstaat? Of wanneer blijkt dat sommige van deze rui-
ten geen echte en volledige kopieën van het origineel 
zijn? Om deze en andere goede redenen is het goed om 
in de IPDB alleen historische en originele versies op te 
nemen, zo lang we kunnen! Ik hoop dat iedereen mijn 
goede bedoelingen hierbij begrijpt. Wij zijn erg tevre-

den met de IPDB en wat daarin is opgenomen en we 
hopen dat jullie als gebruikers dat ook zijn!
Ik heb Wolf gevraagd om wat gegevens uit de web-
site statistieken van januari tot juli van dit jaar. We heb-

ben per maand gemiddeld zo’n 180.000 bezoekers, 
1,15 miljoen page views en 88.000 unieke bezoekers. 
Gemiddeld hebben we per maand ongeveer 9,4 mil-
joen hits, maar in juli ging het ineens omhoog naar 15 
miljoen. Ik heb geen idee waarom. 
Ik weet niet hoeveel gebruikers per maand zelf een bij-
drage leveren. We zien wel veel afgebroken uploads, 
schijn uploads, etc. Ik denk dat zo tussen de 50 en 100 
mensen ons elke maand materiaal sturen.

Voor IPDB was de naam van de site Pinball Pas-
ture. Hoe is de geschiedenis van IPDB?
In 1995 plaatst Chick Canterbury een oproep op de 
usenet groep rec.games.pinball voor hulp bij het ver-
zamelen van gegevens over flipperkasten. David Byers 
bood toen internet toegang aan via The Pinball Pasture. 
Samen met Scott Tiesma en Mark Valentine heeft David 
daar een begin gemaakt. Russ Jensen en Frank Laughlin 
voegden hun flipperinformatie toe aan de online data-
base. Die werd bekend onder de naam Internet Pinball 
Database, waarvoor de afkorting IPD werd gebruikt. 
Tot 2002 werd er niet 
zo veel gedaan aan 
de site. Iedereen was 
te druk met zijn eigen 
dingen. 
Christopher Wolf 
was beroepspro -
grammeur en zocht 
naar iets waarbij hij 
dat kon combine-
ren met zijn flipper-
hobby. Byers deed 
de site aan hem over. 
In 2002 verander-
de Wolf de URL van 
IPD naar IPDB en pre-
senteerde hij het als de onafhankelijke Internet Pinball 
Database. Frank Laughlin was de enige die van de oor-
spronkelijke IPD doorging bij de IPDB. 
Een paar maanden later kwam ik er bij, omdat ik Wolf 
voorstelde om de inhoud beduidend uit te breiden. 
Grappig is dat ik voor het internet tijdperk (begin jaren 
80) op mijn computer al een flipperkastendatabase had 
gemaakt. Ik had nooit verwacht dat iets dergelijks mij 
zo zou gaan bezighouden! 
Nu moet je weten dat Wolf mij helemaal niet kende en 
ik verwachtte niet dat hij een vreemde als ik met veel 
enthousiasme, maar geen duidelijke referenties, zijn 
nieuwe project ongeremd overhoop zou laten halen. 
Dus, eigenlijk heb in eerst twee jaar lang bij Wolf een 
werkstage moeten doen om hem te laten zien wat ik 
kon, dat ik betrouwbaar was, dat ik niet op mijn eigen 
belang uitwas of er beter van probeerde te worden.
Wolf hield denk ik in de gaten hoe zorgvuldig ik met 
copyright omging en of ik de informatie op een onpar-
tijdige manier kon presenteren (zonder mij eigen ideeën 
erin te steken).

Prototype kopruit 
van Star Trek (Bally, 
1979), herkenbaar 
aan de verschillend 
gekleurde pakken
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