
JAN IZAKS

Het blijft boeiend om in andermans gameroom te kijken, terwijl je weet dat je er
waarschijnlijk nooit echt komt. Dit keer gaan we naar Milaan in Italië. Daar bevindt zich 
een verzameling die door sommige insiders de mooiste van Europa wordt genoemd.

Het gaat om de verzameling en gameroom van Ric-
cardo Pizzi (zeg maar Rick). Riccardo levert ook nog 
een bijzondere bijdrage aan de flipperwereld. Hij is de 
beheerder van de Pinball Owners Database!

Rick, kun je iets over je zelf vertellen? Heb je een 
gezin? Wat voor werk doe je?
Ik werd verknocht aan flipperkasten toen ik 5 jaar was. 
Ik ben geboren in Rimini, een kleine stad aan de Adri-
atische zee, waar toerisme de belangrijkste bron van 
inkomsten was/is dankzij het grote aantal stranden en 
het flitsende nachtleven. Toen ik klein was, waren arca-
despelen heel populair en in de straten in de buurt van 
het strand had je in elk tweede gebouw een speelhal. 
Daarnaast vond je in bijna elke bar of restaurant wel een 
flipperkast (ook in de bars op het strand!). En daar bracht 

ik de hele zomer door, op blote voeten spelend op die 
oude Gottliebs, de voeten vaak nog nat, omdat ik net 
gezwommen had. Doordat de isolatie bij de metalen flip-
perbuttons meestal verdwenen was en ik vaak ook nog 
natte vingers had, kreeg ik regelmatig een schok van 24 
volt. Een erg elektrificerende ervaring kan ik je vertellen!

Ik was 8 of 9 toen ik een flipperkast cadeau kreeg. Mijn 
ouders dachten dat ik daardoor zou ophouden de hele 
zomer in de bars bij de flipperkasten rond te hangen. 
Maar, dat hadden ze verkeerd! Ik kreeg een Bally Dixie-
land die al oud was toen ik hem kreeg, maar een prach-
tige machine, waar die typische Bally geur uit kwam! Ik 
speelde een paar spelletjes en heb hem al snel openge-
maakt om te gaan rommelen met al die relais die er in 
zaten. Dat was veel leuker dan spelen!
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Rick bij een aan-
tal flippers in zijn 
opslag.
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