
lingen hebben voordat hij in die top 10 kan komen. Ik 
vertel daar verder nooit zo veel over, want er zijn altijd 
mensen die, zo gauw ze weten hoe het werkt, de lijst 
proberen te beïnvloeden zoals zij hem hebben willen.
We passen regelmatig de software voor de rating een 
beetje aan (fine-tuning) om de scores zo goed moge-
lijk rekening te laten houden met gebruikers die alleen 
kiezen voor kasten waar ze gek op zijn, gebruikers die 
alleen voor de extremen kiezen (bijv. alleen 1, 2, 9 en 
10 toekennen), mensen die bewust een kast die ze niet 
mogen een lage beoordeling geven (allemaal enen) en 
verschillen tussen beoordelaars (wat betekent een 8 
voor de één en wat voor de ander?).
Wij denken niet dat onze ratings 100% betrouwbaar 
zijn en gebruikers moeten ook kijken naar het commen-
taar dat bij kasten gegeven wordt en naar de onderlin-
ge ordening van kasten. Je ziet het, we zijn ons bewust 
van “Cheaters”.

De ontwikkelingen op het gebied van commu-
nicatie gaan razendsnel. Hoe gaat IPDB om met 
smart-phones en tablets? Hoe ziet de IPDB er over 
10 jaar uit?
We zijn niet van plan veel veranderingen aan te brengen. 
De waarde van een site zit in de inhoud er van en niet 
hoe hij er uitziet! Hij werkt prima op tablets, maar niet 
op telefoons. Ik heb geen idee wat de toekomst brengt, 
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maar omdat de tablets snel in belang toenemen, zie ik 
geen toegevoegde waarde om het nog voor de kleine 
schermpjes van de telefoons aan te passen. Bij dat soort 
toestellen hangt het dus af van het besturingssysteem en 
browsers voor het herschikken van de lay-out.

Laten we het eens over jouw eigen flipperkasten 
hebben. Zo te zien heb je vooral EM.
Ja, EM van 1956 tot 1982. Ik hou van zowel EM als de 
vroege SS. Ik kan moeilijk één favoriete kast noemen. 
De Gottlieb 1965 Sky Line en de 1965 Ice Revue zitten 
zeker bij mijn favorieten. Maar ook de Bally 1981 Eight 
Ball Deluxe. Ik ben echt gesteld op mijn Bally SS kasten 
uit de periode 1979-1981. In die tijd hadden de Bally 
kasten een degelijkheid waar ik van hou. Het lijkt erop 
dat er in 1982 iets veranderde!
Ik denk dat ik nu zo’n 55 kasten heb. Ik heb daarmee 
mijn maximum wel bereikt. Ik zoek ook niet meer actief 
naar nieuwe kasten. Hoewel je altijd de deur open moet 
houden voor eentje extra. Toch?
De kast waar ik emotioneel het meest aan gehecht ben 
is de 1959 Gottlieb Seven Seas, die ik samen met mijn 
oom kocht toen ik 14 was.

Toen ik een jaar of 18-19 was, gingen mijn vriend en ik 
regelmatig naar een Arcadehal die vol stond met EM 
kasten. Er waren maar twee woodrails en één daar-
van was de 1959 Gottlieb Lightning Ball. Toen ik die 
voor het eerst zag, was ik helemaal onder de indruk van 
het hout en hoe ouderwets de kast eruit zag. Ik herin-
ner me dat ik tegen mijn vriend riep “Hier zou ik best 
100 dollar voor willen betalen!”. Dat was toen voor een 
jonge vent veel geld! Zes jaar later toen ik 24 was en 
werkte, kreeg ik een telefoontje van een vriend die me 
vertelde dat die hal alle kasten aan het verkopen was! 
Ik ben er meteen heengegaan en jawel, ik heb de Light-
ning Ball kunnen kopen voor 100 dollar! 

Mijn kasten staan in de kelder en ongeveer de helft 
staat opgesteld. Er is nog genoeg ruimte zodat je er 
goed kunt rondlopen. Ik heb geleerd zelf EM kasten te 
repareren, problemen met de SS besteed ik uit. Ik doe 
geen cosmetische reparaties, omdat de meeste er pri-
ma uitzien zoals ze zijn. Ik accepteer hun gebreken........

Ik zie dat je ook een Orbitor 1 hebt. Dat is een bij-
zondere kast. Wat vind je daarvan?
Grappig hoe smaak in de loop der tijd kan veranderen. 
Toen ik die kast kreeg hadden andere verzamelaars er 
totaal geen belangstelling voor. Nu wordt hij regelma-
tig gezocht! Ik zag hem voor het eerst op de Chicago 
Expo en vond hem mooi omdat hij volstrekt ongebrui-
kelijk is. En als je een kast echt goed wil leren kennen 
moet je hem kopen! De verkoper vertelde me dat hij 
al meer Orbitor 1 had verkocht en dat ze vooral popu-
lair waren onder drugsdealers. Ik kan me alleen maar 
voorstellen waarom! Ik speel graag op deze kast en af 
en toe slaag ik er in de bonusmultiplier op het hoogste 
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