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Vraag aan een willekeurig persoon op
straat om enkele zaken te noemen die
je gemiddeld in een  woonkamer kunt
aantreffen. Geheid dat flipperkasten
niet genoemd zullen worden. En toch
zijn er  mensen die heuse flipperkasten
naast de tv hebben staan. Iwein van
Caelenberg en zijn gezin weten niet
beter dan dat zo is. Binnenkomend in
de woonkamer van de familie Van
Caelenberg, wordt je oog onmiddellijk
naar vier grote flipperkasten geleid.
Hebben wij hier nu te maken met een
flipperfanaat (zoals Barney een dart-
board in de woonkamer heeft hangen)
of zou hij toch iets anders met die grote
kasten doen? Nee, Iwein is geen flipper-
fanaat, hij repareert deze apparaten.
Geen wonder ook want hij is technicus
van origine. Na een hobby van het
repareren van homecomputers is hij
overgestapt op het repareren van flip-
perkasten. Dat is niet echt vreemd daar
de elektronica van beide apparaten
gelijksoortig is.

Een groot deel van Iweins vrije tijd
wordt aan deze hobby besteed. Zoveel
zelfs, dat een andere hobby als lezen
noodgedwongen in bed plaatsvindt.
Doordat hij zijn hobby in de woonka-
mer uitoefent, ziet zijn gezin hem nog
regelmatig. Vaders genoeg die je niet
thuis waant doordat ze zich op zolder
met hun liefhebberij bezighouden.
Daarom heeft zijn gezin niet zoveel
moeite met zijn hobby ook al ligt de
woonkamer vaak bezaaid met onderde-
len van een flipperkast die gestript is en
gerepareerd moet worden. Trouwens
de zolder als werkplek zou ook de no-
dige praktische problemen geven.
Flipperkasten til je niet zomaar op en
bovendien getuigt de zolder nog van
de vorige hobby: homecomputers en

onderdelen. Moet een flipperkast dan
toch vervoerd worden, dan staat er
steevast een steekwagentje in de gang.
Na de te kleine auto van de hand te
hebben gedaan, is de huidige stationcar
een stuk handiger om een flipperkast te
vervoeren en hoeven de kinderen min-
der ruimte in te leveren! 

Voor zijn hobby moet Iwein soms vele
kilometers afleggen. Zoals die keer dat
hij een flipperkast in Maassluis ging
ophalen. En als je dan op de terugweg
in een file terechtkomt, moet je dat voor
lief nemen. Flipperkasten kunnen dus
uit andere delen van Nederland komen
zoals ze ook van alle jaren kunnen zijn.
De oudste flipperkast die Iwein momen-
teel in reparatie heeft is zo'n 20 jaar oud
en de jongste dateert van om en nabij
1995.

Dat Iweins hobby niet zo simpel is als
het verzamelen van laten we zeggen
luciferdoosjes, blijkt als hij mij laat zien
hoe een gemiddelde flipperkast er van
binnen uitziet. Onmetelijk veel draden
lopen in wirwar langs elkaar. Zie dan
maar eens uit te vinden waar die toe bij-
dragen! Gelukkig heeft elke flipperkast
een boekje waarin ook dit soort zaken
beschreven worden. Heeft Iwein vragen
met betrekking tot bepaalde manke-
menten, dan heeft hij altijd nog kennis-
sen die dezelfde hobby hebben. Mocht
Iwein onderdelen nodig hebben dan
biedt de normale elektronicazaak geluk-
kig uitkomst. Als je zo'n flipperkast ver-
der van  binnen ziet vallen de tientallen
kleine lampjes op. Lampjes die lijken op
die van de fietsverlichting. Deze lampjes
dragen bij tot de attractiviteit van de
flipperkast. Naast de opzwepende stem-
men en geluiden die  je tijdens het spe-
len uit zo'n kast hoort, zie je dat die vele
lampjes zorgen voor de wisselende
beeldvoorstellingen op de display.
Hiermee is tegelijkertijd verklaard waar-
om een flipperkast zo'n aantrekkings-
kracht  heeft op kinderen. Vriendjes en
vriendinnetjes van de drie dochters kun-
nen hierover meepraten. De kinderen
mogen best op de flipperkasten spelen
maar dan wel als die in orde zijn en
veelal onder toezicht van een volwasse-
ne. 

Over kinderen gesproken. Van de zesti-
ger jaren toen ik kind was, weet ik me te
herinneren dat wel haast elk café een
flipperkast had. Mochten wij daarom
denken dat de flipperkast een erfenis
van de zestiger jaren of misschien wel

de vijftiger jaren is, dan vergissen wij
ons! De geschiedenis van de flipperkast
gaat zelfs terug tot in de 19e eeuw. De
eerste flipperkasten waren eigenlijk bil-
jarttafels die schuin omhoog stonden
waarbij de  ballen met een keu omhoog
werden geschoten. Tot aan het einde
van de Tweede Wereldoorlog kende
niemand de flipperkast in Europa. De
Amerikaanse bevrijdingslegers namen
ze mee naar hier. De flipperkast heeft
intussen veel terrein verloren. Voor cafés
zijn de gokautomaten veel lucratiever
en bovendien nemen zij lang niet
zoveel ruimte in beslag. Volgens Iwein is
er alleen op Hulst nog een café dat nog
een flipperkast heeft en dit is symbolisch
voor heel Nederland. Er worden dan ook
nauwelijks nog flipperkasten gemaakt.
Maar flipperkasten zullen er genoeg blij-
ven met mensen als Iwein die de kennis
en vaardigheid hebben om zo'n defect
apparaat weer te laten spelen. ■

Peter Coolen

Flipperkasten in alle soorten en maten 
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Zeggen wat je doet  
en doen wat je zegt. 

 

Vragen?  
Wij beantwoorden ze altijd ! 
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