
In het begin moest Wolf alles zelf nog administratief 
afhandelen, want ik had geen toegang tot de site. Toen 
kwam de dag dat ik direct toegang kreeg en dat we de 
content samen plaatsten. Ik was geslaagd! Later trok 
Frank zich terug en kwam het hele contentmanage-
ment bij mij terecht. Wolf blijft de webmaster en houdt 
de site “Up and running”.

Op de IPDB staat dat jij de “Minister van foto’s” 
bent die tijdens het uploaden zijn gepoederde 
pruik draagt. Wil je dit uitleggen?
Ach, dat is mijn manier om grappig te zijn. Jaren gele-
den vroeg Wolf me om iets over mijzelf te schrijven voor 
onze “About Us” pagina. Als grap stuurde ik hem een 
stukje, waarin ik beschreven werd als een onverbeter-
lijke gevangenisklant die achter de tralies voor de IPDB 
moest werken, totdat hij zijn straf had uitgezeten voor 
moord of zo iets ergs. Ik schreef het op zo’n manier dat 
mensen zich zouden afvragen of het waar was. Wolf 
deed of zijn neus bloedde en zette het zo online! Ik 
bond gauw in en vroeg hem het weer weg te halen. Hij 

plaatste toen wat er 
nu staat, behalve de 
opmerking over de 
minister. De gepoe-
derde pruik is een 
verwijzing naar het 
Engelse parlement. 
Maar ik draag echt 
geen pruik. En trou-
wens ook geen boa 
van gekleurde veren!

Ik doe de foto’s, 
maar ook de teksten 
en zorg er voor dat 
ze in het goede for-

maat komen. Eigenlijk alles wat jullie zien. Als ik er zo 
over nadenk wordt eigenlijk veel van de tekst onder-
steund door de foto’s. Ik bedoel dat wanneer we de 
speelveld elementen benoemen of bijzondere eigen-
schappen, dat vaak op de foto’s ook te zien is. Ik denk 
dat veel van onze gebruikers nauwelijks naar de flyers 
kijken. Ik doe dat wel elke keer en dan kan het zijn dat 
ik dingen zie die hen niet opgevallen zijn. Als ze dat 
lezen, kan het zijn dat ze de flyer alsnog eens goed 
bekijken. 
Mensen die mij kennen, zullen bevestigen dat ik heel 
zorgvuldig omga met feitelijke informatie. Ik wil niet 
dat de indruk ontstaat dat de IPDB niet controleert wat 
er gezegd wordt. Als mij informatie wordt aangeboden 
die niet vanzelfsprekend is, zal ik vragen waar de infor-
matie vandaan komt en zonodig deze laten bevestigen 
met foto’s. De gebruiker ziet alleen een foto of een feit-
je er bij. Maar soms heeft het dagen, weken, maanden 
of meer gekost om de juistheid er van te verifiëren! 
Ik krijg regelmatig informatie van een derde partij en 
dan ga ik verifiëren bij de bron. Die bron zal het vaak 

nauwkeurig bevestigen, maar net zo vaak corrigeren zij 
de informatie die ik heb. Dikwijls is het oorspronkelijke 
verhaal langer dan ik heb en nog veel interessanter!
Wanneer mogelijk probeer ik personeel uit de fabrie-
ken aan te halen. Dit laat gebruikers meteen de oor-
sprong van de informatie zien en kan vaak een eind 
maken aan eindeloze discussies. Wanneer mensen uit 
de industrie geciteerd worden, geven zij daarvoor op 
voorhand toestemming.
Het is niet mijn bedoeling om de waarheid in twijfel 
te trekken wanneer mensen informatie aanbieden, 
maar ik wil wel altijd graag bewijs dat het waar is! Als 
ik iets wil plaatsen, maar de bevestiging dat het waar 
is ontbreekt dan noem ik dat “Zoals gemeld/beweerd 
door...” of zoiets.
Dus, we hoeven niet persé mint conditie van een kast, 
maar wel origineel! Daarom zie je soms foto’s van een 
originele kast die er niet echt mooi uitziet en weigeren 
we soms foto’s van een prachtig gerestaureerde kast, 
die echter niet origineel is.
In sommige gevallen is het beter om die foto’s te heb-
ben dan helemaal geen, en dan plaats ik ze toch met 
een opmerking erbij.

Wordt jullie vaak materiaal aangeboden waar Copy-
right op zit zodat je het weer moet verwijderen?
Niet dat we dingen weer moeten weghalen. In het 
begin kregen we wel eens foto’s toegestuurd die uit 
boeken gekopieerd waren, van andere websites of van 
eBay veilingen. Dat probleem is gelukkig verdwenen. 
Van alle foto’s op de IPDB ligt het auteursrecht bij de 
fotograaf en wij hebben alleen het recht om deze op 
IPDB te publiceren.
Wat wel steeds vaker voorkomt is dat iemand foto’s 
gebruikt die eigenlijk van een vriend of bekende zijn. 
Dat is goed bedoeld, maar ik heb altijd toestemming 
van de feitelijke fotograaf nodig! Dus moet ik daar toch 
weer achteraan! Mogelijk is de copyright wetgeving in 
de VS strenger dan in andere landen, maar door dit 
uitgangspunt te hanteren kan ik met alles op dezelfde 
manier omgaan. Ik heb soms echt geen idee hoe het 
zit in de landen vanwaar de foto’s worden ingezonden.
Dikwijls zien IPDB gebruikers ergens foto’s waarvan zij 
weten dat wij die nog niet hebben. Zij e-mailen ons dan 
de URL waar ze die zagen en dan probeer ik met ple-
zier via die weg de toestemming te krijgen. Ik vind dat 
een goede manier. We pikken niet zo maar foto’s van 
andere bronnen!

Biedt de IPDB, naast een encyclopedie over flip-
perkasten nog andere diensten?
We zijn tevreden met wat we hebben aan data, foto’s, 
ROMs, schema’s en alle andere dingen waarvoor we niet 
tegengehouden zijn door rechten van anderen. Ik heb 
een ToDo lijstje om de site te verbeteren maar Wolf en ik 
komen daar nog niet zo aan toe. Ik heb wel het idee om 
de geschiedenis van flipperkastfabrikanten aan de site 
toe te voegen. Ik kom dikwijls informatie tegen over met 
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