
Repareer en restaureer jij ook kasten of gaat het 
vooral om het bezitten?
Het grootste deel van mijn verzameling kan in princi-
pe bespeeld worden, maar niet alle kasten zijn geres-
taureerd of momenteel werkend. Ik heb ook nog een 
baan en een gezin! En net als de meeste mensen reis 
ik graag. Ik denk dat nu ongeveer 70% van mijn kas-
ten bespeeld kan worden. Ik probeer alle kasten lek-
ker te laten spelen terwijl ik tegelijkertijd andere kasten 
opknap. Ze staan allemaal in La Saletta.
De grootste uitdaging in de hobby zit in het opsporen 
van een kast, hem hier krijgen en dan weer leven in de 
kast krijgen en hem verder opknappen. En hem dan 
aan de gang houden! Al met al veel werk hoor!

Welke generatie kasten is bij jou favoriet? Kun je 
per categorie favorieten noemen?
Ik verkies EM kasten boven alle andere. Ik ben gek 
op woodrails, maar pas mijn verzameling niet alleen 
aan mijn eigen voorkeur aan maar ook aan die van de 
gasten. Een gameroom met alleen woodrails zou ook 
niet interessant zijn, behalve in een museum waar je er 
alleen naar kijken mag. De zestiger jaren zijn de beste 
jaren ooit voor flipperkasten: mooi ogende kasten, met 
interessante features en een uitdagend spel. Ik heb een 
ook dozijn SS kasten uit de gouden periode: Bally Eight 
Ball Deluxe, Stern Orbitor 1 (unieke kast!), Gottlieb 
Haunted House, Bally Fathom, Gottlieb Black Hole. Er 
zijn zo veel mooie kasten uit die tijd en ze hoeven echt 
geen multiball te hebben! Een paar van mijn favorieten: 
Woodrail: Williams Skyway (1954), zestiger jaren: Got-
tlieb Subway, zeventiger jaren (eigenlijk niks voor mij 
maar vooruit) Gottlieb Gold Strike, tachtiger jaren: Bally 
Eight Ball Deluxe, negentiger jaren: niets.

Er zijn natuurlijk wel kasten die ik graag zou willen heb-
ben. Vaak ongebruikelijke of zeldzame kasten. Wie 
kent bijvoorbeeld de Williams Can Can van 1955? Daar 
zoek ik echt naar. Maar na tien jaar zoeken heb ik er 
nog geen gevonden. Misschien heb ik meer kans om 
een Stern Iron Maiden te vinden!
Ik heb net een EM Mata Hari gevonden die ik binnen-
kort ontvang!

Verzamel je speciale merken of maakt dat niet uit?
Ik verzamel alleen Amerikaanse flippers. Ik heb geen 
Italiaanse kasten behalve de “Calcio Italia” head-to-
head flipper van Elettrogiochi, die een prachtige uit-
zondering op de regel vormt. Ik heb een Master Stro-
ke van Euroflip (Spanje) wat een leuke kast is met heel 
veel drop-targets. Hoewel ik geen voorkeur heb voor 
één merk, zijn de mooiste kasten in de fifties en sixties 
natuurlijk gemaakt door Gottlieb. Daarom bestaat een 
groot deel van mijn verzameling uit Gottliebs.

Ken jij andere grote verzamelaars in Europa?
Jullie hebben al geschreven over Andreas Harre. Ik heb 
met hem al eens een zeldzame Chantal Meteor 200 

geruild tegen een heel mooie Ami Continental 200 die 
ik graag wilde. PinJost, bij jullie ook bekend, heb ik 
regelmatig ontmoet. Naast onze hobby met flipperkas-
ten zijn we beide gek op katten. Ook met hem heb ik 
wat kasten geruild. Via hem heb ik PinDigi leren kennen 
die honderden machines in zijn grote loods opgesta-
peld heeft. Je ziet het, de wereld is klein.
Ik heb een vriend in Alkmaar die wedgeheads verza-
melde. Ook met hem heb ik wat kasten geruild. Hij 
kwam helemaal van Nederland naar Milaan om ze op 
te halen! Ik heb een bizarre foto op vecchiflipper staan 
van een bed tussen muren van flipperkasten. Dat was 
de logeerkamer die hij voor mijn vrouw en mij had 
ingericht toen we in Alkmaar waren. Echt super!

Ik ken Leo van Jukeboxshop omdat ik van hem ook een 
paar kasten gekocht heb. En natuurlijk ken ik nog wat 
andere Nederlanders via de POD. Soms kun je vrienden 
worden zonder elkaar ooit echt te ontmoeten!

Heb je wel eens in Nederland een toernooi 
gespeeld?
Zoals gezegd, ik speel eigenlijk niet zo veel. Ik koop 
nog wel eens een kast in Nederland. Zo vond ik laatst 
via Marktplaats een paar leuke arcadespellen, zoals een 
zeldzame Bally Space Flight uit 1969.

Tot slot: wil je de Nederlandse flipperliefhebbers 
nog een boodschap meegeven?
Ik wil iedereen die dat nog niet heeft gedaan uitno-
digen en aanbevelen om lid te worden van de Pinball 
Owners Database. De site is helemaal gratis en is een 
prachtige plek om andere flipperverzamelaars te ont-
moeten of naar kasten te zoeken. Zelfs als je maar één 
kast hebt, is het leuk om hem daar te plaatsen. Ga maar 
eens kijken!

Voor wie meer wil weten over Riccardo Pizzi:
http://www.vecchiflipper.it
http://www.saletta.vecchiflipper.it
http://www.pinballowners.com
http://www.pinballowners.com/webmaster
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