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‘Dolce vita’ in Zuid-Limburg

NOSTALGIE Vespa- en Fiat 500-rijders toeren door Heuvelland

Zelfs het weer deed gisteren
Toscaans aan. Aan Zuid-
Limburg was weinig Hol-
lands: Fiat 500- en Vespa-rij-
ders zorgden voor een vleug-
je Italiaanse ‘dolce vita’.

door René Willems

B ij de briefing op het voor-
plein van château Neer-
canne kijkt Timo Lejeune
kritisch naar het voor-

front van een zwarte Vespa. Niet
goed? „Kapot”, zegt hij. „En dat
hoort niet bij een Vespa, nee: zo’n
scooter moet mooi zijn.”
Lejeune bereidt zich voor op zijn
tweede Cento Miglia. De rally is ge-
baseerd op de Mille Miglia in Italië,
de beroemde autorace tussen Bres-
cia en Rome. „Duizend kilometer

lijkt ons wat te veel”, zegt initiatief-
nemer Jêrome Meijers. „Daarom
hebben we er honderd mijl van ge-
maakt. Al denk ik dat we zelfs daar
wat onder blijven.”
Meijers verkoopt en verhuurt in
Maastricht Vespa’s. De Italiaanse
scooters zijn de laatste jaren razend
populair, constateert hij. „De lief-
hebbers staan in de rij voor een
Vespa. Vanwege de prachtige vorm-
geving, denk ik. Maar wellicht ook
uit nostalgie.”
Met de terugkeer van een ander
icoon van het Italiaanse design, de
Fiat 500, is de vonk overgeslagen
naar de wereld van de automobilis-
ten. „Veel Vespa-rijders hebben
ook een Fiat 500 aangeschaft”, stelt
Meijers vast. „En omgekeerd zie je
dat Fiat 500-eigenaren er een Vespa
bij nemen. Die twee ademen toch
eenzelfde sfeer uit.”
Inhakend op de rage heeft Meijers,
samen met Fiat-verkoper Bas Hu-
bers, een rally voor Vespa- en Fiat

500-liefhebbers georganiseerd. Van-
af château Neercanne bij Maas-
tricht zijn de ruim honderd deel-
nemende equipes gistermorgen ver-
trokken voor een toertocht door
Zuid-Limburg, met tussenstops in
Valkenburg en Wijnandsrade.
In het kasteel van Wijnandsrade
zijn de rallyrijders ontvangen met
espresso en pasta, uiteraard geser-
veerd vanuit Italiaanse driewielers.
„Dat maakt het dolce vita-gevoel
compleet”, vindt Meijers. Bij terug-
komst op Neercanne kunnen de
deelnemers op adem komen bij
een tot cocktailbar omgebouwde
Vespa op drie wielen.
Vorig jaar heeft Lejeune de eerste
Cento Miglia gewonnen, samen
met zijn vader Yvo in een Fiat 500.
Bij zijn eerste rally op de motor zit
een eerste plaats er niet in. Had hij
ook niet verwacht, zegt hij: „Het is
dit jaar veel te mooi weer. Wij zijn
- dat zag je vorig jaar wel - véél be-
ter als het regent...”
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