
                                                                

 
 
FUN-workshop ‘Leren flipperen of flipperend leren?’ 22 aug 2019 Rotterdam 
 

Definitie van een flipperkast is “een amusementsautomaat waarop men na het inwerpen van 
een munt een spel kan spelen”. De één vindt flipperen gokken, (in Amerika werden in de jaren 
40/50 kasten weggehaald omdat het de ‘jeugd’ zou leren gokken), de ander ziet er een 
competitief spel in. Wij denken dat je van flipperen kunt genieten, maar ook van kunt leren.  

Wist je dat er ruim 80 jaar geleden al werd geflipperd? Toen, weliswaar nog op een houten 
plank, maar in 1947 werd de 1ste Humpty Dumpty kast in gebruik genomen. Sindsdien zijn er 
veel nieuwe machines geïntroduceerd en nog mooiere modellen gemaakt.  

Veel mensen denken bij het zien van een flipperkast, “oh, wat doet dat ding daar in de hoek van 
de ruimte”? En lopen er dan zo voorbij. Maar het is voor velen meer dan een ‘kast’. In sommige 
machines rollen de ballen wat langzamer, anderen weer heel snel. Flipperaars zeggen, je begint 
met een spelletje en voor je het weet kun je niet meer stoppen. 

Tijdens de geplande rondleiding in het Dutch Pinball Museum bekijken wij een aantal mooie 
exemplaren en krijgen jullie uitleg van Gerard van den Sanden, eigenaar van het 
Flipperkastmuseum in Rotterdam Katendrecht. Hij kan zijn enthousiasme uitstekend op jullie 
overbrengen wat er weer toe moet leiden dat iedereen later in de middag meedoet aan de 
competitie. 

Welke ‘learning’ technics komen hier nou bij kijken waarvan experts denken dat die in de 21e 
eeuw van belang zijn? 70-20-10 zit erin. Zodra je aan de pin trekt en je doet niets met de flippers, 
dan zakt de bal in één keer terug in de pocket. Je kunt kijken bij een ander. Begin je echter met 
‘handelen’ -het bewegen van de flippers- dan zie je, met hulp van het mechanisme in de kast, 
de weg die de bal kan gaan. Kunnen we dit vergelijken met wat er binnen organisaties gebeurt? 
Wij denken van wel. Haal medewerkers binnen, doe er vervolgens niets mee en ze verdwijnen 
heel snel (teleurgesteld) weer uit de organisatie. Ga je ze ‘bespelen’ dan vinden ze zelfstandig 
hun eigen weg en zul je zien dat ze beter gaan presteren, er minder ziekteverzuim is en hogere 
arbeidsproductiviteit. Vanwege het spelelement wil je natuurlijk ook winnen, dus waarom 
zouden organisaties hier ook niet zo naar kijken en er de vruchten van plukken?  

De beste zijn en winnen! Je wordt ook niet vanzelf een goede flipperaar, of pinn ball player, 
zoals de Amerikanen het noemen. Je kijkt af en leert van de buurman, of van degene waartegen 
je in competitieverband speelt. Er is veel respect voor de ander, maar ondertussen wil je wel 
winnen. Kun je kritische zijn naar jezelf? Toch zit er ook een onvoorspelbaarheid in het 
flipperen, al doe je nog zo hard je best, de bal kan anders rollen. Je probeert controle te houden 
over de chaos en wil je controle houden over het oncontroleerbare. Degene die verliefd is op 
dit spel zal altijd teleurstellingen kunnen overwinnen, want morgen is er weer een nieuw spel. 



                                                                

En zo zou het binnen organisaties ook moeten zijn, leren van je fouten en daarna weer opnieuw 
‘spelen’. 

Sta jij open voor nieuwe dingen? Vraag, met de schaakcomputer in gedachte: steeds meer 
computers/robots nemen (productie) processen over, dat zal niemand ontgaan, maar wie denk 
je dat er wint van de flipperkast, de robot of mens? En stel dat de robot het spel wint, welke 
nieuwe kansen biedt ons dat? 

PROGRAMMA 

14:00 uur     Inloop 
14:30 uur     Korte introductie Dick Krikke 
14:40 uur     Educatieve rondleiding met een stukje flipper historie 
15:15 uur     Leren Flipperen of Flipperend leren? Hoe competitief ben jij? 
16:30 uur     Start Flippercompetitie (indeling wordt door ons gemaakt) 
18:00 uur     Bekendmaking winnaar & afsluiting met pizza! 
 
LOCATIE 

Dutch Pinball Museum 
Paul Nijghkade 19-K 
3072 AN Rotterdam 
Klik hier voor een routebeschrijving 
 
 

 

 

 

https://www.google.nl/maps/dir/52.4368431,4.6609617/flipper+museum+rotterdam/@52.1763812,4.2443622,10z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x47c4337b069b5e15:0x5a32d8c46d7a17bd!2m2!1d4.4834464!2d51.9022724

