
DE VESPA IN  
DE LAGE LANDEN

Is er iemand gekker op Vespa dan 

Chris van den Boom? Ik betwijfel 

het! Chris verdiept zich al sinds jaar 

en dag in de wereld van Vespa.  

Maandelijks wist hij mij me te verbazen met 

iedere keer opnieuw een historisch Vespa-

verhaal in zijn eigen rubriek ‘Wild op de wesp’ 

in Scooter&Bikexpress magazine. 

Het was tevens de aanzet tot het maken van dit boek, 

waarin Chris je aan de hand van verhalen en schitterende 

foto’s meeneemt in de wereld van Vespa. Een boek dat 

niet alleen geschreven is door een liefhebber, maar ook 

voor de liefhebber! Zo zijn niet alleen alle ‘Wild op de 

wesp’ artikelen te lezen, maar lees je ook alles over de 

clubgeschiedenis uit de Lage Landen, aangevuld met nog 

meer informatie en nog niet eerder gepubliceerde foto’s. 

Een absolute aanrader! 

Raymon de Kruijff

Hoofdredacteur Scooter&Bikexpress magazine 
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Linkerfoto:  De eerste in Nederland geleverde Vespa 1949, Fotograaf Dhr. Lamberigts uit Weert
Rechterfoto:  Jubileum plaquette Vespa club Holland 1961
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3. 
INTRODUCTIE 
VAN DE 
VESPA IN 
NEDERLAND

Liefhebbers van Vespascooters in Nederland 
zijn al eind jaren 40, begin jaren 50 begonnen 
met het in verenigingsverband rijden van 
ritten en het organiseren van treffens bij de 
indertijd reeds bestaande motor- en autoclubs. 

1949 Dhr. C. Lamberigts 

(R) op de eerste offi
cieel in 

Nederland geleverde Vespa. 

Naast hem zijn vader welke 

als fotograaf vele foto’s
 

heeft gemaakt voor Nedam 

tijdens de beginjaren.

DE beker van 
De Beneluxronde, 1951.
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M.I.S.A. was indertijd een graag geziene handelspartner 
van de Vespa GmbH Augsburg. Veel “overproductie” 
van de vroegere Messerschmitt ging vanuit Duitsland 
dan ook naar Jette. Ook zijn er Franse onderdelen te 
vinden zoals blijkt uit de verlichting. De samenwerking 
met ACMA is dan ook zeker een feit.
Er werd in Jette in grote getallen en in serie gewerkt 
met materialen en onderdelen uit Duitsland, Italië en 
Frankrijk. 

Een M.I.S.A. Vespa herkennen is een sport op zich en 
al jarenlang voer voor discussie bij de verschillende 
Vespisti in de Lage Landen. De specialisten zijn het 
nog steeds niet eens over de details.
In het kort kan je wel zeggen “Wat M.I.S.A. voor 
handen had werd gebruikt!”.

In 1962 eindigde de Belgische licentieproductie 
met de GS160 en GS4 vanwege een gebrek aan 
winstgevendheid. Er is bekend dat na 1962 nog 
verscheidene Vespa’s via M.I.S.A. geleverd werden 
en voorzien waren van M.I.S.A. papieren. Dit waren 
in werkelijkheid dus Italiaans Vespa’s voorzien van 
Belgische papieren.

HOE HERKEN JE 
DE M.I.S.A. VESPA?
Er zijn een aantal specifieke kenmerken waaraan je 
deze Vespa kan herkennen.

Logo’s
De M.I.S.A. modellen hebben allemaal hun eigen 
logo’s die, in tegenstelling tot de Italiaanse versies, niet 
met klinknagels zijn vastgemaakt, maar gelijmd. Net 
zoals die van de Duitse modellen. De M.I.S.A. gegoten 
letters zijn echter veel meer afgerond dan die van de 
Messerschmitt of Vespa GmbH Augsburg. De logo’s 
zijn geen gegoten Zamac zoals vaak vermeld wordt 
maar een leeg gechromeerd blikken logo dat aan de 
achterzijde opgespoten werd met een soort lijm.

Stickers en etiketten
De mengsmering tanketikettering op de tank deksel 
heeft rondere hoeken tov. de Duitse/Italiaanse en is in 
verschillende kleuren geleverd.

 GS 150 en 160 in blauw 5%
 VNA, VL, VGL en VN in groen 5%
 GLA, GLB, GLX en VNB in rood 2%
Vaak ook met de vermelding van ESSO. 

De bekende foto met hierop de Faro basso’s 
tijdens de opening van de MISA.

Mooi voorbeeld van een MISA Vespa.

Rondleiding tijdens de opening.
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