Naam:

Rody Caris

Forumnaam:

Scudje

Functie in de club:

Clubfotograaf

Geboortedatum:

06-02-1993

Woonomgeving:

Horn en omstreken

Eerste auto:

Honda Civic EJ6

Huidige Auto:

Honda Civic EJ6

Droomauto:

Lancer Evo 9 FQ MR 360

Wat voor modificaties kunnen we in
loop van komende jaren verwachten:
Moeilijk te zeggen, ben op het moment
werkeloos, zolang hier geen progressie
in komt, moet ik helaas mijn plannetjes
op een laag pitje zetten.

Wat heb je aan de auto gedaan?
Ik heb meteen na aankoop eenbegin gemaakt de civic zo te
maken hoe ik hem graag zou willen. Er is een beetje
vanalles wat gedaan aan de wagen en hij bevalt mij nu
uitermate goed.

Wat zou je aan je auto willen doen als geld geen rol
speelt?
- B18 Erin knikkeren
- Tanabe Medaillion touring eronder hangen
- Schroefset van BC Racing
- De Slipstreams vervangen voor Desmond
Regamaster Evo exemplaren

Waar ben je het meeste
trots op?
De stoelen, deze zitten
pérfect, plus kleden mooi af
icm interieur

Wat of wie is je inspiratie?
Theoretisch ben ik blanco in de scene gekomen, zonder enig
voorbeeld. Laterna wel een paar helden leren kennen, maar
inspiratie kan ik het niet noemen.

Waarom deze auto en wat maakt hem speciaal?
Deze auto? Simpel, ik wou een Civic, maar geen Hatchback. Coupés heb ik altijd supertof
gevonden, maar nooit gedacht er eentje te kunnen betalen, tot een bewuste dag in 2012,
toen kwam ik erachter dat ik er dus wel een kon betalen haha.
Wat deze auto speciaal maakt? Het beesje is om 17:36 over geschreven naar mijn naam,
dit maakt hem best uniek, aangezien de Honda dealer in Venlo sluit om
17:00, en hij is op dezelfde dag over geschreven als dat ik mijn rijbewijs ophaalde,
namelijk 12 April 2012.

Speclist
Carosserie
- Type R lip voor,
- Spoiler carbon laten wrappen.
- Achterlichten facelift-smoked
- Cypress Green Type R Grille
Onderstel
- Pirelli PZeroNero banden
- Koni schroefset
- Rota Slipstreams
Interieur
- Recaro Seats.
- Dildoshifter :)
- QSP Suede stuur
Motor
- D1-6Y7, met upgrades
- Einddemper OEM Integra DC2
- 421 uitlaatspruitstuk
- D16Z6 Intake
- Tegiwa Carbon Whalepenis
- Tegiwa Filter
- ECU Gechipped,
- ECU Geremapped

