
op ben! Ik erger me nog steeds aan die 
popbumpers, die een sudden death aan 
het spel geven, maar nu weet ik waar-
voor ik op moet passen. Het hele onder-
ste speelveld is gevaarlijk!

Ice Revue (Gottlieb, 1965)
Jaren geleden hoorde ik alleen maar dat 
niemand geïnteresseerd was in deze 
kast. En ik ben er altijd gek op geweest. 
Je kunt de bal niet vasthouden met de 
flippers, hij is “shoot or die”. Het is 
lekker om de bal over de smalle lanes 
naar de bovenste target te schieten. Ik 
probeer altijd de kick-out holes te ver-
lichten, zodat ik er steeds weer in kan 
schieten om de score omhoog te jagen. 
Dan heb ik een goed gevoel en denk ik 
dat ik het goed doe!

Even om jouw ego te controleren: 
denk je dat er mensen zijn die meer 
van flipperkasten weten dan jij en 
zo ja, wie zijn dat dan?
O, maar er moet een massa mensen 
zijn die meer van flipperkasten weten 
dan ik. Denk er aan, ik manage een 
grote hoeveelheid informatie. Daarom 
moet de database dat allemaal bijhou-

den en niet ik in mijn hoofd! Aan de andere kant vind 
ik het wel leuk dat, door een soort osmose, de voort-
durende blootstelling aan al die informatie over zo veel 
flipperkasten, de kennis in mijn hoofd ook toeneemt. Ik 
betrap mezelf er soms op dat ik met een bepaalde kast 
bezig ben en zo maar het juiste boek uit de kast kan 
trekken om hem op te zoeken!

Dat maakt me nog excentrieker of niet soms! Ik ben ten-
minste nog geen kwijlende excentriekeling! Tenminste, 
nog niet.....

Maar serieus, dat ik al die informatie in de IPDB zit te 
tikken helpt wel om verbanden tussen kasten en fabri-
kanten te herkennen, die ik anders niet zou zien. Bij-
voorbeeld, misschien ben je de beschrijving van een kast 
tegengekomen waarbij ik bestrijd dat de kast de eerste 
was die een bepaald kenmerk heeft, waarbij ik verwijs 
naar een oudere kast. Zo denk ik dat Balls-A-Poppin niet 
de eerste kast met multiball was, omdat Live Power ook 
ontworpen is voor multiball en dat was jaren eerder!

Tot slot: Heb je nog een boodschap of een tip voor 
de flipperaars in Nederland?
Ja. Allemaal heel erg bedankt voor jullie hulp om van de 
IPDB te maken wat het nu is. Ik zeg altijd, we zijn niks 
zonder de bijdragen van onze gebruikers.
Voel je vrij om contact met mij op te nemen, al was het 
maar om hallo te zeggen!
En, pas altijd op voor die flipperkasten met een dubbele 
outlane!!

Vriendelijke groet van 
Jay St@fford.
(e-mail: jay@ipdb.org)

Alle foto’s zijn gebruikt met de 
toestemming van de rechthebbenden.

Old Chicago (Bally, 
1975) Early Production 
met oranje speelveld.

Balls-A-Poppin 
(Bally, 1956), Tropic 
Isle (Gottlieb, 
1962), 
Sky-Line (Gottlieb, 
1965), Ice-Revue 
(Gottlieb, 1965) 
en Cross Town 
(Gottlieb, 1966)
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