
De jaren daarna heb ik veel veranderingen (“mods”) 
bij de kast aangebracht. Nee, natuurlijk niet de mods 
die je ziet bij de dot matrix kasten van tegenwoordig. 
Ik heb het over elektrische aanpassingen. Bijvoorbeeld 
een “Game Time Bonus” feature, zoals die zaten op de 
Zaccaria SS flippers van die tijd. Ik maakte die met een 
timer unit die gebruikt werd voor trappenhuisverlichtin-
gen en een paar relais. Alles op 230 volt! Een paar jaar 
later ben ik verhuisd en heb ik de Dixieland achtergela-
ten. Maar ik bleef wel altijd flipperen in de speelhallen, 
dat wil zeggen, totdat de videogames kwamen.

Ik was met mijn vriendin in 2001 in Parijs voor de jaarwis-
seling toen ik in een boekhandel tegen een van de flip-
perboeken van Rossignoli aanliep. Ik begon weer flipper 
te denken en te praten! Tot mijn verbazing zei mijn vrien-
din dat ze er niks op tegen had als er een flipperkast in 
onze flat kwam. Die kon best in de logeerkamer! Ik denk 
dat ze wilde laten merken hoe verliefd ze op me was, 
want ze noemde het zelfs een goed idee! Tja, en daar 
was het begin van een flipperverzameling!
Het werden al snel drie kasten in de flat, maar ik kwam 
er meer tegen en huurde toen een garage onder ons 
huis. Vervolgens nog een garage er bij gehuurd, want al 
snel waren het 20 kasten! Alle kasten opgeslagen in de 
garages, behalve drie die we rouleerden in onze flat om 
op te spelen. Het werd tijd voor een gameroom! Daar 
zou ik mijn hele verzameling kunnen opstellen en spelen.

Ik ben inmiddels met mijn vriendin getrouwd. We heb-
ben geen kinderen, maar wel twee katten. We hebben 
gemerkt dat de meeste flipperbezitters ook katten bezit-
ten. (Hoewel, eigenlijk bezitten de katten hen!). Ik ben 
freelance ICT consultant en ik werk vooral met compu-
ters waarbij ik onderhoud doe bij grote “serverfarms “. Ik 
heb mijn eigen IT bedrijf, Leopardus genaamd.

Je woont nu in Milaan. Is er een grote flippercom-
munty in Milaan?
Ja, ik woon sinds 2000 in Milaan. Voor zover ik weet 
zijn er geen andere gamerooms die open zijn voor het 
publiek. Soms worden er wel toernooien gespeeld. Maar 
ik speel tegenwoordig niet zo veel meer. Ik zou zeggen 
nul uur per week. Ik probeer wel te flipperen als mijn 
gameroom open is. Tenminste als de gasten mij de kans 
geven, want meestal zitten we aan één stuk door te klet-
sen. Dan ben ik te druk met het ontmoeten van mensen 
(nieuw en bekend) en gezellig met hen een glas wijn te 
drinken. Ik besteed de tijd liever aan het opsporen en 
restaureren van flippers dan aan het spelen zelf.

Hoe kijkt je vrouw nu tegen jouw hobby aan?
Mijn vrouw vindt het een leuke hobby. We hebben veel 
interessante mensen ontmoet, zowel in onze gameroom 
als op onze reizen in Europa om weer ergens een kast 
op te halen. Zij steunt me ook erg. Ze gaat altijd met me 
mee als ik een kast ga ophalen, ze helpt me heel veel 
als de gameroom open is voor publiek en soms helpt ze 
mij om een kast te verplaatsen. Ik probeer, wanneer ik 
ergens een kast ga ophalen, het zo te regelen dat we 
een nacht op een bijzondere plek doorbrengen. Zodat 
we geen 600 kilometer reizen alleen maar om een flip-
perkast op te halen.

Hoe zit dat nou met die katten? Zijn die altijd bij 
de flipperkasten?
Dat was zo toen we de kasten nog in de flat hadden. 
Kijk maar naar de foto’s op mijn website. Er is zelfs een 
foto van een kat die slaapt in één van mijn Gottlieb EM 
kasten. Nu zijn de kasten ergens anders en we hebben 
de katten nog nooit meegenomen. We hebben wel een 
Williams Bad Cats, en die zou elke kattenliefhebber in 
zijn verzameling moeten hebben!

99NFV Spinner Magazine, jaargang 20, nummer 2


