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REPORTAGE
Wind Classics verkoopt en repareert Renault’s 4

Franse dorpsgarage in de Achterhoek

De Renault 4 mag niet

moeders mooiste zijn, tal-

loze dertigers, veertigers

en vijftigers groeiden er

mee op. Velen die als kind

op het smalle achterbankje

zaten, verlangen nu terug

naar zo’n Viertje. Wind

Classics in Gaanderen

maakt hun droom waar...

Ruud Wind had net zijn rijbewijs, toen hij in
1973 een lichtblauwe Renault 4 kocht. Het zes
jaar oude autootje was al verregaand door roest
verteerd, dus was 200 gulden een nette prijs.
Scholier Wind reed maar een jaar met het vehi-
kel, maar de typerende grom van de 845 cc
viercilinder liet hem nooit meer los.
Toen Wind twintig jaar later door een schei-
ding financieel krap zat, besloot hij het nuttige
met het aangename te verenigen. Hij ruilde
zijn grote stationcar in voor een acht jaar oude
rode Renault 4 GTL. In de jaren die volgden
zagen Winds kinderen heel Europa vanaf de
achterbank.
Zijn tweede R4 bracht Wind op het idee voor
nog een ommekeer in zijn leven. Hij kocht het
voormalig pand van de British Leyland-dealer
in Gaanderen en startte er Wind Classics, zijn
eigen Renault 4 Garage. Een tijdje had Wind
twee banen. Maar zijn R4-bedrijf begon al snel
te lopen, dus stopte hij met het uitgeven van
Gemeentegidsen. Wind had van zijn hobby zijn
werk gemaakt.

Viertjes uit het zuiden
Sindsdien struint hij een keer of zes, zeven per
jaar grote stukken Zuid-Frankrijk af op zoek
naar mooie viertjes. Vorige week nog kwam hij
terug met een beige 4F6 en een prachtige
blauwe 4 Clan: “Komt uit de buurt van Carcas-
sonne. De bejaarde eigenaar kocht ‘m indertijd
nieuw, reed er in 18 jaar maar 62.000 km mee

en wilde er nu vanaf omdat hij niet meer mag
rijden”. Wind vraagt er een Nederlands kente-
ken voor aan, zorgt dat hij technisch weer
nieuw wordt en zoekt er een Nederlands baasje
voor.
Die nieuwe eigenaar gaat niet alleen klassiek
autorijden maar ook goedkoop: “Voor een per-
fecte Renault 4 vraag ik 7.000 euro”.
Wind legt uit dat een Renault 4 nu eenmaal
geen klassieke Jaguar is: “Voor dat soort auto’s
in concoursstaat wordt soms anderhalve ton
betaald. Een Renault 4 is nog steeds een alle-
daags vervoermiddel. Heel vaak is het een
tweede autootje. Bij de aanschaf moet het con-
curreren tegen andere tweedehands auto’s”.
De bescheiden verkoopprijs van gave Viertjes
verhindert echt intensieve restauratieprojec-
ten: “In 1986 stopte Renault met de levering
van de 4 in Nederland. De jongste R4’s die
rechtstreeks kwamen zijn dus nu 24 jaar oud.
Zo’n lange tijd in ons klimaat met regen en
zout is vrijwel zonder uitzondering fataal voor
de carrosserie en het chassis van een 4. En is er

Renault 4 als betaalbare
tijdmachine

Franse dorpsgarage uit de vorige eeuw? Nee, Wind Classics in Gaanderen.

Zojuist binnen uit Carcassone: een nauwelijks ge-
bruikte R4 Clan.
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echt stevige roestschade dan is restauratie voor
mij zinloos. Ik verdien er mijn uren niet mee
terug”.

Onderdelen zoeken, vinden, verkopen
Wind wijst op een gele 4F4-besteller, die er op
het eerste gezicht redelijk uitziet: “De carrosse-
rie is nog aardig, maar het chassis is slecht. Als
ik dat moet vervangen wordt hij te duur. Dus
sloop ik hem”. Op die manier zijn al meer dan
200 R4’s bij Wind Classics aan hun einde geko-
men. Alhoewel, einde, hun onderdelen leven
voort. Wind heeft een enorme voorraad: portie-
ren, motorkappen, achterkleppen, complete
chassis’, ruiten, motoren, versnellingsbakken,
stoelen, torsiestaven, steekassen, remtrom-
mels, triangels, dashboards, bumpers, ruiten-
wissermotortjes, dynamo’s, stroomverdelers en
een eindeloze hoeveelheid veertjes, boutjes,
busjes, rubbers en andere kleine onderdelen”.
Ook demontage en sorteren van al die onderde-
len moet een gigantisch aantal uren hebben ge-
kost: “Helemaal waar, maar de onderdelen zijn
een belangrijke poot van mijn bedrijf gewor-
den. Ik lever inmiddels over de hele wereld. Ik

krijg nu net een aanvraag uit Australië binnen
en ik stuur vandaag nog een achterklep naar
Griekenland”.
Natuurlijk komen niet al die onderdelen uit
slopers: “Vroeger kocht ik ook veel onderdelen
bij Renault, maar dat gaat over. De dealer heeft
steeds minder, en wat hij nog heeft is peper-
duur”. Als voorbeeld noemt Wind de rubber

blokjes op de bumpers: “Jarenlang kostten die
€ 8,35. Nu vraagt Renault er € 90,- voor. Tja,
dan houdt het op”.
Dus kocht Wind onderdelen en speciaalgereed-
schap van de Franse Gendarmerie toen zij af-
scheid namen van de viertjes. Hij koopt onder-
delen op veilingen en hij koopt delen van de
voorraad van failliete garagebedrijven. En

“Net Meccano”, vindt Ruud Wind van de R4: “Alles mechanisch en je kunt overal bij”.

Motorkappen made in France. Achterkleppen in iedere kleur. Bumpers, nieuw en gebruikt.

Zo goed als nieuwe Viertjes in een showroom uit
hun jeugd.
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REPORTAGE
Wind Classics verkoopt en repareert Renault’s 4

Wind is altijd alert: “De silent blocks op de
achtervering werden een probleem. Als de fa-
briek in Spanje dan een serietje maakt, moet je
er snel bij zijn. Daarna kan het zomaar een
paar jaar duren voor ze opnieuw beschikbaar
komen”. Dat geldt niet voor de meer alledaagse
onderdelen: “Filters, bougies, V-snaren en an-
dere slijtdelen zijn nog gewoon leverbaar”.

Liefdeloze reparatie
Winds onderdelenvoorraad is ook onmisbaar
bij zijn reparatie- en onderhoudsactiviteiten:
“Als ik voor ieder onderdeeltje de deur uit zou
moeten, komt het niet goed”. Terwijl hij dat
zegt wijst hij op de bevestiging van de gaskabel
van de auto waar hij aan werkt: “Slordig, hier
ontbreekt een rubber en een veertje. Ik heb ze
allebei liggen in die la daar”. Deze R4-Savanne
is niet van een vaste klant: “Die mensen heb-
ben bij mij een motor gekocht. Ze hebben hem

elders laten inbouwen, maar de motor liep niet
goed en is zelfs vastgeslagen. In eerste instan-
tie kreeg de motor de schuld. Inmiddels reali-
seert de klant zich dat de motor op zijn zachtst
gezegd niet helemaal netjes is ingebouwd. Dus

maak ik dat nu in orde”.
De oorzaak van het slechte lopen zit in een va-
cuümslangetje: “Dit slangetje is niet origineel,
hier hoort een vernauwing in te zitten”. Ook
voor het vastslaan heeft Wind een verklaring:

Historie van de Vier
In 1956 begon Renault met de
ontwikkeling van een auto die de
ZZP-ers van toen zowel voor hun
werk als in het weekend konden
gebruiken. Pas vijf jaar later stond
het resultaat op de Parijse Auto -
salon. De nieuwe R4 had geen
zelfdragend chassis, zoals zijn
voorganger 4 CV en maar drie ver-
snellingen, waar concurrent 2CV
er vier had.
Toch was de auto ook bijzonder.
In tegenstelling tot wat in die
dagen gebruikelijk was, had de
motor een gesloten koelsysteem
gevuld met water en antivries.
Voordelen: bijvullen was niet no -
dig en bevriezing in de winter was
uitgesloten. Omdat de auto ook
geen smeerpunten had was hij
voor die tijd echt onderhoudsarm.

Verschil in wielbasis
De Renault 4 is een voorwielaan-

drijver met de versnellingsbak
voor de motor. De schakelarm in
het dashboard loopt over de
motor naar een bedieningspook
op de versnellingsbak. De wielop-
hanging voor zowel als achter is
onafhankelijk met torsiestaven.
Omdat de torsiestaaf van het lin-
kerachterwiel voor die van het
rechterachterwiel ligt is de wiel-
basis rechts 4 cm langer dan links.
Op het weggedrag heeft dat
geen merkbare invloed.

Meer dan dertig 
productiejaren
Al in 1963 kreeg de R4 er een ver-
snelling bij en ging de cilinderin-
houd van 747 naar 845 cm³. Het
lichte losse chassis bleek zo gek
nog niet. Renault schroefde later
de Fourgonette (4 Bestel) en de
iets luxere Renault 6-carrosserie
op hetzelfde chassis.

De R4 bleef meer dan
30 jaar in productie.
Tussen 1961 en 1993
werden er meer dan
8,1 miljoen exempla-
ren gebouwd. In al die
jaren bleef de R4 op-
merkelijk gelijk. Be-
langrijke wijziging zijn
de verplaatsing van de
deurscharnieren van
buiten naar binnen in
1978 en de introductie
van de GTL met zijn 1108 cm³
motor. In 1986 verving een tot
956 cm³ verkleinde variant van
die motor de 845 cm³ motor uit
de basisversies.
De laatste 1000 viertjes hadden
een Bye-bye-logo en een num-
mer dat aftelde van 1000 tot 1.
Die serie is niet meer in Neder-
land geleverd. Hier stopte de ver-
koop in 1986. ●

Ook de Wegenwacht maakte jarenlang gebruik van
de Renault 4.

www.AMT.nl
Dé internetsite voor de Automotive Professional

In 1962 voelde AMT de toen
sensationele Renault 4 uitge-
breid aan de tand. 
Het complete verslag staat op
www.AMT.nl. Klik op ‘Archief’,
‘Historie’, ‘1960-1969’ en scroll
naar 1962.

Restaureren? Het mechaniek is vlot te herstellen, maar als carrosserie en chassis te veel uren eisen wordt
het slopen.
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“Ik denk dat de koppelingsplaat verkeerd om is
gemonteerd”.
Wind houdt graag iedereen in zijn waarde en
geeft niet graag af op andermans werk. Maar
de inbouw van ‘zijn’ motor in dit viertje doet
hem pijn: “Omdat de inbouwer niet de juiste
motorsteun had, heeft hij hier maar een beu-
geltje aan het spatbord gebraden”. De veer van
de versnellingshefboom zit aan een uitlaatbeu-
gel vast, de uitlaat zelf hangt met ijzerdraadjes
aan het chassis en er zitten niet meer dan een
paar druppels olie in de versnellingsbak. Wind
schrikt echt als hij de linker aandrijfas demon-
teert: “Er zitten centimeters speling op de fu-
seekogel, ik denk dat ik ‘m met de hand kan
afbreken. Zo stuur je mensen toch niet de weg
op!”

Goed onderhoud loont
De 4-rijders die hun betaalbare klassieker bij
Wind Classics in onderhoud hebben lopen min-
der risico: “De meeste klanten rijden tussen de
5000 en 10.000 km per jaar. Ik zie die auto’s
eens per jaar voor de APK. Het ene jaar combi-
neer ik de keuring met een kleine beurt, het
andere jaar met een grote”. Wind ontwikkelde
zelf checklisten voor die beurten. Zeker die
voor de grote beurt is uitgebreid: “Ik contro-
leer zo’n auto echt van bumper tot bumper.
Een grote beurt in anderhalf uur? Echt niet,
soms ben ik er wel een dag mee bezig”.
Die inspanning betaalt zich terug: “Sommigen
van mijn klanten reden al meer dan 400.000
km met hun Viertje. Als je ze goed onderhoudt
kunnen ze echt heel lang mee”. Gelukkig

maar. Want wie weet dromen de kinderen die
nu achterin zitten ook ooit van de schuifraam-
pjes, de wandelstok uit het dashboard en de
onmiskenbare Renault 4-brom. ●

Erwin den Hoed
Foto’s: Jan Lieftink

Een dempertje achteraan, een lange rechte buis en
een bochtje door het binnenscherm, de uitlaat van
een Renault 4.

Ook Renault levert nog achterruiten. Maar ze kosten inmiddels meer dan € 200,-. Wie nog net niet toe is aan de R4 uit zijn jeugd, koopt ‘m vast 1 op 43.

Onderdelen, onderdelen, onderdelen. Op de voor-
grond de trailer die iedere twee maanden verse
Viertjes naar Gaanderen brengt.

De kelder, het kloppend hart van de onderdelen -
leverantie. Let op het oranje scherm links op het 
bureau. De R4-onderdeelnummers staan op micro-
fiche. Bij Renault zelf raken die nummers langzaam
in de vergetelheid.
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