Naam:

Roy de Bie

Forumnaam:

yodadebie

Functie in de club:

Member

Geboortedatum:

03-11-1990

Woonomgeving:

Stein

Eerste auto:

toyota starlet ep81

Huidige Auto:

Honda civic ej1 & toyota
starlet

Droomauto:

Nissan Skyline GT-R 34

Wat voor modificaties kunnen we in
loop van komende jaren verwachten:
Op korte termijn zal het zijn
veerpootbrugg,sideskirts kopen en de
roest weg werken lak terug in orde
maken overal, en een nieuwe
voorbumperlip

Wat heb je aan de auto gedaan?
Honda civic
voorin de audio vervangen en andere achterklep spoiler
angel eyes koplampen erin gezet & auto verlaagd
arm steun ingebouwd. brock velgen erop gezet
Toyota starlet
gtt voorbumper met gtt koplampen en gtt grill
gemonteerd tt motorkap,koukie achterlichten,gtt
achterbumper en achterklep nog gemonteerd
starlet kompleet zelf opnieuw gespoten met spuitbussen
en gelijk two tone gemaakt
en licht metalen velgen eronder gezet

Wat zou je aan je auto willen doen als geld geen rol
speelt?
Honda civic
b16 inbouwen volledige bodykit
Toyota starlet
verlagen en 4efte motorblok erin leggen en dan
opnieuw spuiten

Waar ben je het
meeste trots op?
dat ik 2 leuke
auto's heb als
hobby waar bij
genoeg ideeën en
energie kwijt kom
en ze laten me
nooit in de steek
ze blijven altijd
lopen zelfs als ze
2 maanden stil
staan doen ze het
nog en dat ik van
mijn starlet iets
sportiefs heb
kunnen maken
wat nooit iemand
gedacht zal
hebben

Wat of wie is je inspiratie?
Keuze om voor mijn Honda civic coupe te
kiezen ging door Nigel Van Sloun & Cor
Verhees, nadat ik Cor zijn project topic
gelezen te had, groeide mijn interesse in zo
een coupe en bij Nigel vaker in de auto
meegereden en dat beviel me altijd wel goed

Waarom deze auto en wat maakt hem speciaal?
De Honda civic ej1
vanwege dat het een ej1 is met daar door de d16z9 motorblok met vtec
De Toyota starlet ep81
vanwege het bijna kompleete gtt bodykit en zn lak

Speclist Honda Civic
Carosserie
- Angel eyes
- Achterklep spoiler
Onderstel
- Velgen Brock B1
- Coilover verlagingsveren
Interieur
- Armsteun
- Ramen Geblindeerd
- Jvc radio / pioneer speakers
Motorisch
- D16z9
- Sporteinddemper

