
name de oudere fabrikanten die ik nergens anders zie en 
die ik wel met de IPDB gebruikers zou willen delen.
We ontvangen van gebruikers wel eens suggesties voor 
verbeteringen maar die zijn vaak onpraktisch. En we 
krijgen wel reacties over de ratings (want daar schijnt 
iedereen wel een mening over te hebben), maar dat is 
vaak stoom aflaten omdat men het er niet mee eens is.

Jarenlang heb ik na mijn werk dagelijks wel zes uur aan 
de IPDB besteed. En dan nog 8-10 uur elke zaterdag 
en zondag. Alsof ik een tweede baan had. Ik was een 
“Madman on mission”. De meeste kasten op IPDB had-
den maar één foto! En ik geloofde echt dat het een 
race tegen de klok was. Toen we IPD overnamen zaten 
er 3500 foto’s in. Ik bracht het in het begin tot 10 per 
dag, allemaal keurig met toestemming. Nu hebben we 
47000 foto’s en nog steeds zijn er kasten (met name 
60er jaren) met maar één foto! Vooral voor die kasten 
zoeken we nog foto’s en ik nodig iedereen uit om bij 
die kasten hoge resolutie foto’s toe te voegen.
Het werk dat wij doen voor IPDB is allemaal “hand-
werk” en vrijwilligerswerk. De donaties die wij ont-
vangen gaan allemaal naar de kosten voor hosting en 
bandbreedte. We zijn blij dat we een trouwe gebrui-
kersgroep hebben die dit mogelijk maakt zodat we de 
IPDB zonder reclame en banners kunnen houden!

Tegenwoordig besteed ik dagelijks zo´n 4 uur aan IPDB, 
in het weekeind meer. En ik heb geleerd om te multi-
tasken. Dat is werken aan de IPDB, en tegelijkertijd eten 
en TV kijken! Wij vinden het leuk om de IPDB aan te 
bieden en wij weten dat we heel veel mensen met deze 
hobby daarmee helpen. We werken dus vooral om jullie 
vertrouwen en medewerking te verdienen!

Heb je door de IPDB veel mensen leren kennen?
O ja, ik heb online heel veel mensen leren kennen via 
de IPDB. Ik vind het heel leuk om via e-mail met men-
sen te praten, die ik anders nooit zou hebben ontmoet! 
Vooral mensen van buiten de VS brengen veel kennis 
over flippers die wij in de VS nooit zien. De Europese 
fabrikanten zijn ondervertegenwoordigd in de IPDB en 
dat zou ik graag verbeteren. En Bally en Gottlieb had-
den in Europa praktijken, waar wij in de VS graag meer 
over zouden horen. Nogal wat prototypes werden van-
uit Chicago rechtstreeks geëxporteerd. Onlangs kreeg 
ik van iemand uit Zuid Afrika foto’s van een Cabaret 
waar de Up-Post tussen de flippers ontbrak! Er is nog 
veel “onbekend” materiaal in de wereld.
Vroeger, voor de IPDB, zat ik in allerlei mondelinge 
netwerken. Je belde iemand op en wisselde informa-
tie uit over de flipperkasten die je had. Er waren nog 
geen flippermagazines en we gebruikten de “Gezocht” 
advertentierubrieken in Jukebox tijdschriften.
Steve Young begon met de Pinball Collectors Quaterly in 
1982, maar dat stopte al binnen een jaar wegens onvol-
doende belangstelling. Eigenlijk was de eerste Chicago 
Expo de aanzet om mensen bij elkaar te brengen.

Er bestaat ook een Internet Pinball Serial Number 
database. Wat is het verband met de IPDB?
De ipsnd (www.ipsnd.net) is bedacht en wordt onder-
houden door Jess Askey, een fantastische vent. Zijn site 
is onafhankelijk van de onze, maar we maken verwijzin-
gen naar elkaar. Ooit wilde ik in de IPDB ook de serie-
nummers opnemen, maar ik kreeg dat niet voor elkaar. 
Ik kan op zijn site een eigenschap aan een kast toevoe-
gen (net als iedereen), waarvan ik weet dat die in de 
loop der tijd veranderd is en dan kijken hoe gebruikers 
daar op reageren. Daar krijg ik dan weer informatie uit.
Jess heeft een heel slimme manier bedacht om inge-
zonden beelden van serienummers te valideren. Het is 
een soort vergelijking met bestaande beelden om de 
betrouwbaarheid van het ontvangen beeld te bepalen. 
Ik wou dat ik daaraan gedacht had!

Ken je de Pinball Owners Database? Daar hebben 
we de vorige keer aandacht aan besteed.
O ja, ik ken Riccardo en de POD al van jaren voordat 
we naar hem begonnen te linken. Zijn site kan mij goed 
verwijzen naar eigenaren als ik een vraag over een kast 
heb en snel een antwoord nodig heb.
Ik kijk elke dag op het Internationale Arcade Museum 
(www.arcade-museum.com) van Greg McLemore. Zijn 
site gaat naast flipperkasten over alles, behalve mis-
schien bowling machines. Ik heb hem soms nodig om 
te bepalen of een flipperkast wel echt een flipperkast 
is! En ik vind die Machine of the Moment presentatie 
heel leuk. Een mooie manier om een machine aan de 
bezoekers voor te stellen. Daarnaast kom ik vaak op de 
Usenet Newsgroup rec.games.pinball. 
Ik krijg de dagelijkse nieuwsbrief van de Yahoo groe-
pen “prewarpinball”, “empinballmachines” en “ukpin-
ball”. Helaas ken ik alleen Engels en kan ik dus wei-
nig met de buitenlandse sites die ik zie. Daarnaast heb 
ik meer dan 35 boeken over flipperkasten, waarvan ik 
sommige al in de zeventiger jaren heb gekocht, toen je 
er nog gemakkelijk aan kon komen.

Op de IPDB staat een Top 10 rated List voor zowel 
SS als EM kasten. Hoe wordt die samengesteld? 
Wat zegt het ons?
Een kast moet een bepaald minimum aantal beoorde-
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