Een paar topstukken uit de
verzameling van
Riccardo.

Ik heb contact met je opgenomen via de “Pinball
Owners Database” Vertel eens hoe jij daar bij
betrokken bent.
Dat is een project waar ik vijf jaar geleden mee begonnen ben. In het begin was het een database voor Italiaans flipperbezitters dat onderdeel was van mijn website vecchiflipper.it. De database groeide zo snel dat ik
er een aparte website van heb gemaakt: collezionistidiflipper.it
Daarna heb ik de Engelse en de Franse versie gemaakt.
Het geheel is nu bekend als de Pinball Owners Database
(POD). Het groeit nog steeds erg snel! Vandaag zijn we
over de 3000 leden gegaan! Ik vind het wel leuk wanneer mensen zich bij de community aansluiten. Het is
een manier om met elkaar in contact te komen en kasten te vinden waarnaar je op zoek bent. Ik heb zelf ook
een paar kasten opgespoord via de “Pinball Owners”!
De sleutel voor het succes van de site is dat mensen
kunnen zoeken bij flipperbezitters, bij kasten en in verzamelingen. Er waren al wel websites voor flippereigenaren, maar die waren altijd voor één specifieke kast.
Alle flipperbezitters samen op één plek: daar was
behoefte aan!
Welke rol speelt de website vecchiflipper nu nog
voor jou?
Vecchiflipper betekent “Oude flippers”. Het was mijn
eerste website. In het begin was het een kleine site over
mijn verzameling. Ik plaatste er vooral foto’s van mijn
restauratieprojecten. Later heb ik wat functionaliteiten
opgenomen waarmee anderen oude flipperkasten konden vinden, zoals een aantal links en een advertentiegedeelte. Toen kreeg ik mijn eigen gameroom. Deze
heeft nu zijn eigen website: saletta.vecchiflipper.it. Ik hou
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er van om de dingen zuiver te houden en niet alleen de
speelvelden van flipperkasten!
Er is ook een tijdje een Engelse versie van vecchiflipper
geweest, maar het was gewoon te veel werk om al die
pagina’s bij te houden. Daarbij komt dat ik webmaster
ben van de POD, die ik in drie talen moet bijhouden.
Het is gewoon heel veel werk en ik kom tijd te kort!
En dan heb ik nog niet eens verteld dat ik ook nog
moderator ben van een flipper-reparatieforum op vecchiflipper. Dat is een erg technisch forum, anders dan
de meeste andere forums. We richten ons uitsluitend
op technische problemen en oplossingen en helpen
elkaar daarbij.
Italië heeft altijd een bijzondere positie gehad in
de flipperwereld. Flipperkasten van Zaccaria zijn
wereldberoemd en Williams en Bally maakten
vaak speciale versies voor Italië. Hoe kijk jij aan
tegen de rol van Italië in de flippergeschiedenis?
Het probleem met Italië zijn altijd die stomme wetten
geweest die de flipperkasten in de ban hebben gedaan
omdat je er mee zou kunnen gokken, bijvoorbeeld door
te gokken op de uitkomst van spelletjes.
Maar dat is zo belachelijk, want je kunt gokken op bijna
alles wat je tegenkomt in het leven. Zo kun je gokken
op de kleur die de volgende auto heeft die door de
straat rijdt! Daarom werden in Italië aangepaste versies
van kasten op de markt gebracht.
De belangrijkste eisen volgens de wet waren: géén
replay mogelijkheden en nergens op de kast mocht het
woord “flipper” staan, zelfs niet op de apron.
Dat betekende dus: geen replay (add a ball was wel
toegestaan), geen credit wheels en speciale aprons. En
dit was pas na 1965 want daarvoor waren flipperkasten
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