
 
Eens in de zoveel tijd sta je zelfs als autojournalist vol ontzag en 
ongeloof te kijken naar een autocollectie. Het overkwam Mike 
Raanhuis die in het Overijsselse Lutten oog in oog stond met de 125 
Peugeots 205 van verzamelend paradijsvogel Wilfred de Ronde. 
 
De Luttenaar is niet bepaald gewend aan media-aandacht, maar toch staat 
hij me na tien minuten telefoneren toe bij hem langs te komen voor zijn - op 
z'n zachtst gezegd - opmerkelijke verzameling auto's. Het mooie is dat De 
Ronde's collectie niet bijzonder is vanwege de grote geldelijke waarde, het 
exclusiviteitgehalte of de grote verscheidenheid. Integendeel, het is in de 
wereld hoogstwaarschijnlijk de meest bijzondere autocollectie met de minste 
waarde. Daar zou toch een vermelding voor moeten zijn in het Guinness 
Book of Records? Je kunt er om grappen, maar voor Wilfred de Ronde is het 
bittere ernst. De Luttenaar, die met gemak één van de bandleden van de 
Amerikaanse band ZZ Top zou kunnen zijn, wil daadwerkelijk contact 
opnemen met de makers van het recordboek. "Maar zo ver ben ik nog niet. 
Eerst wil ik 205 (!) 205'jes hebben staan. Dat zal over een jaartje zijn, denk 
ik zo. Voor elke auto die ik verkoop, komen er namelijk drie of vier bij. Het is 
voor mij geen doel op zich, maar bij 205 stuks kunnen ze een belletje van me 
verwachten." De hamvraag met zo'n verzameling is overduidelijk: waarom de 
205? De Ronde: "Het is uit gekheid geboren. Voordat ik een rijbewijs had, 
kon ik al autorijden en was ik als  schademonteur volop met auto's bezig. Het 
klaarmaken van zo’n ding vond ik mooi werk, maar rijden op de weg mocht 
nog niet. Toen ik net mijn rijbewijs had, stuitte ik op een 205'je. Het dieseltje 
was een paar maanden oud, had een grijs kenteken en koste drie keer niks. 
Dat ding reed super en tijdens het bezit ben ik die auto steeds meer gaan 

waarderen. Ik kocht er twee bij; één voor de onderdelen en de ander om 
verkoop klaar te maken. Niet lang daarna volgde er weer een 205'je. Vanaf 
dat moment ging het hard en was er geen weg meer terug. Ik zocht modellen 
op via internet en kocht ze op. Langzaamaan kreeg ik binnen 205-kringen 
meer en meer landelijke bekendheid en nu komt men van heinde en verre 
voor onderhoud en onderdelen." Net onder Hardenberg zit Wilfred de Ronde 
vlakbij de Duitse grens maar klanten uit Zeeland, Leiden, Gorinchem of 
Nijmegen weten de 205-specialist maar wat goed te vinden. De Ronde 
vervolgt: "Mijn kracht zit 'm in het feit dat ik de 205 van haver tot gort ken. 
Ik kan ze dromen. Laatst belde er iemand die had het probleem dat de 
versnelling uit alle versnellingen schoot. De dealer kon het maken voor 300 
euro. Serieus geld. Ik denk op mijn beurt: da's een bekend euvel, vijftien 
minuten en het klusje is geklaard. Het kostte de man bij elkaar 25 euro. Zo 
kan het dus ook en daar zijn mensen gevoelig voor hè. Je hoort wel eens 
zeggen dat mensen van hun hobby hun werk hebben gemaakt en dat is voor 
mij precies zo. Ik doe het met veel plezier en dat merken mijn klanten ook." 
 
In totaal heeft Wilfred de Ronde 1000 m2 aan schuurruimte, stampvol met 
205'jes en 205-onderdelen. Zelfs de achtertuin en delen van het woonhuis 
zijn opgeofferd voor de uit de hand gelopen 205-hobby van de Luttenaar. 
Wilfred neemt me mee naar zijn grootste 205 stalling, een oude kippenschuur 
die hij huurt van een boer. Twee gammele houten deuren gaan open, een 
trits TL-buizen wordt ontstoken en nadat mijn ogen aan de relatieve donkerte 
zijn gewend, weet ik niet wat ik zie. Werkelijk o-ver-al staan 205'jes, keurig 

in het gelid opgesteld. Rechts 
van ons een onmetelijke stapel 
motorblokken en dikke rijen 
portieren in alle kleuren. 



Verder bespeur ik motorkappen, kofferdeksels en interieurs. Je kunt het zo 
gek niet bedenken of het is hier te vinden. Wilfred weet er dan ook feilloos de 
weg. Na deze ervaring neemt Wilfred me mee naar de schuur aan de 
overkant van zijn garage. Hier staan vijfentwintig 205'jes die puur en alleen 
bedoeld zijn voor de verkoop. Dit is de showroom waar Wilfred twee tot drie 
205's in de week vande hand doet. De vraagprijs varieert van een paar 
honderd euro tot een paar duizend euro. Maar, zo benadrukt hij, geen auto 
gaat de deur uit zonder nieuwe APK en twee maanden garantie. "Ik sta voor 
mijn auto's en ik verkoop mijn goede naam", aldus de uitgesproken 
verzamelaar van het Franse succesnummer. 
  
Eenmaal terug in de woonkamer die grenst aan zijn garage, laat Wilfred me 
een vitrine volschaalmodellen zien. Voornamelijk gevuld met 205'jes 
uiteraard. Een favoriet model dat hoog op de verlanglijst staat, is de 205 
T16, die in Nederland niet is te vinden en ook nooit is geleverd. De Ronde: 
"Ik weet er wel een paar te koop, maar die staan in Barcelona. Het probleem 
is alleen: ze gaan niet weg voor minder dan 70.000 euro. En dat voor een 
'85-er 205!" De verzameling van Wilfred omvat verder zo'n beetje alle 
gebouwde 205- uitvoeringen. Hij blijft wel zoeken. 's Ochtends begint hij met 
het afstruinen van internet en zijn dag eindigt er ook mee. Een dierenarts 
verderop heeft de oudste 205 die op Nederlands kenteken staat. Die auto is 
tevens bij De Ronde in onderhoud. "Maar hij wil er niet van af", aldus de 
markante verzamelaar. Begrijpen doet hij dat wel, want lang niet alles van 
hem is te koop. De Ronde: "In totaal zijn er zo'n twintig auto’s die ik nooit zal 
verkopen. Zelfs niet als ik ze kan ruilen voor een T16. Simpel gesteld zijn het 
modellen waar ik nooit meer aankom. Auto's met een emotionele waarde. Die 
allereerste 205 XAD waar de hele ellende mee begonnen is, heb ik ook nog. 

Gaat niet weg. Ik heb ze van 1983 tot en met 1992 op rij staan. En als het 
even kan de aparte modelletjes zoals een Lacoste, een Green, een Roland 
Garros. Laatst heb ik nog een 205 Rallye uit '88 opgehaald. Daar kom je 
bijna niet meer aan. Jaren geleden heb ik nog een '83-er bij een dealer 
weggehaald, die was volgens hem rijp voor de sloop. Daar kan ik oprecht 
boos om worden, zeker omdat het één van de eerste 205's in Nederland 
was!" 
 
De Peugeot 205 is Wilfred de Ronde's leven. Hij staat er mee op en gaat er 
mee naar bed. "Nog iedere dag denk ik: dit is mijn auto. Mooi toch? Ik ben 
nu twintig jaar ervaren in de 205 en de auto kent geen geheimen voor me. 
Elk schroefje ken ik. Pak een boutje uit een emmer en ik kan je zeggen waar 
hij hoort. Een dynamo of startmotor monteer en demonteer ik geblinddoekt, 
geen enkel probleem." De meest bijzondere modellen binnen De Ronde’s 
collectie zijn de 205 Roland Garros Cabrio en de 205 Rallye. Maar ook de 
Multivans zijn best bijzonder, dat zijn de bestelauto's waar Wilfred er naar 
eigen zeggen een stuk of zeven van heeft staan. Autocrossen is een andere 
liefhebberij. Uiteraard ook met de Peugeot 205. "Zaterdag ben ik nog tweede 
geworden in de grote 4x4 klasse, de klasse van alles met acht cilinders en 
meer. In mijn cross-205 zitten twee 2100 cc turbodiesel viercilinders uit de 
Citroën XM, eentje voor- en eentje achterin. De auto is dus licht en snel en 
daardoor eindig ik vaak hoog ik de ranglijsten. Ik bouwde 'm twaalf jaar 
geleden eigenhandig en alles werkt nog perfect. Inclusief de twee 
versnellingsbakken op één pook. Op het stangenstelsel voor de transmissie 
heb ik een avond zitten puzzelen en vervolgens kostte het me nog een dag 
om het geheel in te bouwen.- Een ander ludiek hersenspinsel van Wilfred de 
Ronde is de Peugeot 2005, die hij eveneens twaalf jaar geleden eigenhandig 
bouwde. Het is een limousine op basis van de 205. "Niet Peugeot maar ik was 
de eerste met de dubbel '0' in de typeaanduiding. Een kameraad van me ging 
trouwen en in een half jaar heb ik die auto toen klaargestoomd. Elke vrije 
minuut heb ik erin gestoken, in totaal zo'n duizend uren. Ik ben er best trots 
op omdat er niets bestond, alles heb ik zelf moeten uitzoeken. De auto heeft 
zeven elektrische ruiten en de tussenwand kan omhoog en omlaag. Een 
geweldig project. Nu kan dat niet meer, maar toen was mijn klantenkring nog 
niet zo uitgebreid als nu. Een paar dagen voor de bruiloft had ik 'm klaar en 
APK gekeurd. Ze konden 'm alleen niet afmelden  vanwege zijn lengte.  Toen  
heb ik de bruiloft maar gereden op mijn eigen platen."  
 
Op de vraag waarom de 205 wereldwijd zo'n succes is geworden, antwoordt 
Wilfred de Ronde resoluut: "Of je nu een auto uit 1983 pakt of één uit       
1998, de meeste onderdelen passen gewoon en ze zijn meestal niet 
leeftijdgebonden. Neem een fuseekogel of een stuurkogel, daar is niet zo gek 
veel aan veranderd. Of een knipperlicht, zie je. Dat maakt het rijden in een 
205-je ook zo   leuk  en  betaalbaar.  Op deze manier is autorijden nog te 
doen voor mensen. Punt is, bij een garage schroeven ze alles er nieuw op. Ik  



heb alles gebruikt liggen en dat drukt de kosten aanzienlijk. 
Kijk, de remmerij moet nieuw zijn, maar heel veel andere zaken 
kun  je  er  gebruikt opzetten. Daarnaast zijn  205'jes oersterk 
en zo goed als roestvrij. Een Kadett of Astra roest onder je gat 
weg, maar dat heeft een 205 niet. Bovendien speel ik heel erg 
in op de vraag. Momenteel zijn dat belastingvrije diesels van 
bouwjaar  1983  tot  en  met 1986. Goedkoper dan dat kun je simpelweg niet 
rijden, 1:20 is prima te doen. Ik heb een stuk of twintig van die belastingvrije 
autootjes staan, maar ik moet ze alleen nog klaarmaken." Tijd en ruimte zijn 
klaarblijkelijk de grootste vijanden van de verzamelaar, maar dat staat het 
plannen maken  niet  in  de  weg.  Zo heeft Wilfred net een knappe cabrio op 

de kop getikt voor slechts 100 euro. "Daar komt een vast dak op, zodat ik er 
een hot rod van kan gaan bouwen. In totaal wordt hij dan  ook  tien  
centimeter lager. Bij de RDW sta ik inmiddels bekend als 'die gek' en dat zie 
ik als een compliment. Als ik dat hoor wil ik mijn plannen alleen maar liever 
doorzetten!" 


