H et highscore
bord in “La Saletta”.
“La Saletta” zit in een grote kelderruimte onder het
appartementencomplex waar wij wonen. Ik heb het
met hulp van mijn vrouw gerenoveerd. Zij is binnenhuisarchitecte en had bijvoorbeeld het idee voor de
rode vloer en zij heeft de bar ontworpen. Elektriciteit
komt uit een soort antennerail aan het plafond. Zo
heb ik altijd overal stroom. Ik kon deze kelder bij toeval kopen en dat is toch wel een geluk in de op een na
grootste stad van Italië. Er zit verwarming in en ik heb
er zelf een toiletruimte in gebouwd. Een ander voordeel
is dat het diep onder de grond zit en we daardoor nooit
overlast kunnen veroorzaken voor buren.
We zijn echt gek op de oude machines, we luisteren
naar muziek uit die tijd op onze jukebox en we spelen
alleen voor de lol en ontspanning. De enige competitie
ontstaat wanneer je naam op het bord wordt gezet,
omdat je de hoogste score op een kast hebt verbeterd!

Hoeveel flipperkasten heb je eigenlijk? Welke zijn
je het dierbaarst?
Ik heb op dit moment ongeveer 100 flipperkasten.
Maar echt, ik kan je haast nooit het exacte aantal geven
omdat ik voortdurend koop, verkoop en ruil met andere
verzamelaars. Als ik zelf het aantal wil weten, ga ik naar
mijn eigen pagina op de POD.
Mij is al vaker gevraagd welke kast mij het dierbaarst is,
maar ik vind dat moeilijk te beantwoorden. Er zijn nogal wat machines die ik nooit zou verkopen, en dat zijn
niet persé zeldzame machines. Ik krijg nogal eens een
spontaan bod op een kast in mijn verzameling, maar
zelden een echt interessant bod. Een kast verkopen is
altijd moeilijk maar omdat ruimte de beperking is (zelfs
als je 250 vierkante meter hebt), moet je wel eens een
kast verkopen om ruimte te maken voor een andere.
Als dat moet denk ik altijd heel lang na welke kast ik
zal laten gaan...
Elke kast heeft ook zijn eigen verhaal. De meeste hebt
ik gekocht via advertenties of websites. Het is wel eens
gebeurd dat ik de kop van een kast kocht in een plaats
in Zwitserland en twee jaar later een bijpassend kabinet driehonderd kilometer daarvandaan. Toen ik thuis
kwam kon ik zien dat het serienummer van de kop en
de kast hetzelfde was. En de sleutel van de kop hing in
het kabinet aan de coindoor. Het kan verkeren!
De beperking zit voor mij dus in de ruimte. Ik heb een
tiental kasten die niet opgesteld zijn omdat ik ze niet
kwijt kan. Ik heb daarvoor een kleine opslagruimte.
Na acht jaar gameroom ben ik daarnaast begonnen om
wat variatie in het aanbod aan te brengen en ruimte
te maken voor spellen als de mislukte Sega Basketball,
bowling machines en de zeldzame Indy 800 acht speler race game gemaakt door Atari in 1975. Maar, als ik
twee keer zoveel ruimte zou hebben, had ik waarschijnlijk ook twee keer zoveel flippers!

Mevrouw Pizzi
bezig met een
restauratie.
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