
helemaal verboden! Natuurlijk waren er wel wat, maar 
dan op geheime plaatsen en in privé clubs.

Italië heeft ook een reputatie als het om het bouwen 
van bootleg games gaat, vooral Gottlieb bootlegs 
(red: namaak, illegale kopieën zonder licentie), maar er 
waren ook bedrijven, zoals Zaccaria, die Williams boot-
legs bouwden. Wat een idee! Williams flippers waren 
eind zestiger jaren nooit een succes, dus waarom een 
bootleg maken van een flipper waarvan je al wist dat 
die niet goed verkocht! Blond! 
Kort daarna ging Zaccaria zijn eigen flippers maken, 
gebaseerd op Williams onderdelen, maar wel helemaal 
zelf ontworpen. Flippers zoals Supersonic, Ten Stars, 
Lucky Fruit en andere waren niet langer bootleg.
Ook andere bedrijven begonnen hun eigen kasten te 
maken zoals Nordamatic. En toch bleven de meeste 
bedrijven bootlegs bouwen en vaak werden er meer 
exemplaren van de bootleg verkocht dan van het Got-
tlieb origineel! De bekende Italiaanse flipperhistori-
cus Federico Croci heeft een heel uitgebreide website 
(www.tilt.it) over deze in Italië gebouwde flippers en ik 
raad iedereen die geïnteresseerd is in Italiaanse flipper-
kasten om daar eens te gaan kijken!

Zoals ik al zei, flipperkasten waren heel erg populair in 
Italië vanaf 1965 (toen de ban werd opgeheven) tot in 
de late zeventiger jaren toen videogames er bijna een 
eind aan maakten.

Nodig je wel eens anderen uit om te spelen op jouw 
kasten? Organiseer je wel eens bijeenkomsten?
Mijn vrouw en ik vinden het heerlijk om gasten te heb-
ben in onze gameroom “La Saletta”. We hebben een 
keer per maand open huis en mensen kunnen dan gra-
tis komen spelen op zo’n 90 flipperkasten, de meeste 
kasten van tussen 1940 en 1990. Maar ze kunnen ook 
spelen op een bowlinggame, een shooting alley, een 
paar videogames uit het bronzen tijdperk, minigolf, etc.
De gasten krijgen een gratis drankje en daarbij is 
vaak een taart die door een van onze vaste bezoe-
kers is gemaakt. De meeste mensen die bij ons in de 
gameroom komen, zijn uit de buurt, d.w.z. uit Milaan 
of dorpen en steden in de buurt. Nogal wat van hen 
zijn echte vrienden geworden, die we ook ontmoeten 
buiten de gameroom.We organiseren geen toernooien 
of zo. We hebben geen dot matrix flippers en er zijn al 
genoeg toernooien in Italië!

Gasten in actie 
in de gameroom 
van Riccardo: 
“La Saletta” 
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