
Naam:

Forumnaam:

Functie in de club:

Geboortedatum: 

Woonomgeving:

Eerste auto:

Huidige Auto:

Droomauto:

Wat voor modificaties kunnen we in loop van 
komende jaren verwachten:

Momenteel staat de auto op wintermodus , maar 
ben thuis bezig met de zomervelgen te polijsten en 
te spuiten , daarna toch maar een kijken voor een 
schroefsetje en racestoelen+4 puntgordels en, ik 
ben aan het kijken voor een leuk setje audio

Roy van Mulken

Mulk-Hulk

Member

25-08-1993 

Sittard

Toyota starlet p8 1.3xli 

Mazda 323f 1.5GLX

Mazda RX 8



Wat heb je aan de auto gedaan?
Toen in de auto kreeg heb ik direct de orginele luchtfilter 
vervangen door een sportfilter.  In de loop van het jaar 
heb ik xenon ingebouwd , reflectorplaat achter zwart 
gemaakt voor de looks , oranje stadslampjes waardoor 
het lijkt alsof ik running lights heb omdat het in de 
voorbumper zit , achter in de bak heb ik een 300watt rms 
12inch subwoofer liggen voor het leuke geluid in de auto 
en tot slot een radio met een 7inch uitklapscherm zodat 
ik me niet verveel in de files



Waar ben je het 
meeste trots op?
Waar ik het meest 
trots op ben is 
toch dan de 
mazda van 20 jaar 
oud maar 134xxx 
gelopen heefd en 
hem zelf kan 
onderhouden.

Wat of wie is je inspiratie?
Toen ik op het middelbaar zat in belgie en een scooter had 
heb ik de keuze gemaakt om auto-techniek te gaan 
studeren waardoor mijn liefde voor autos in ontstaan en 
omdat ik steeds leerde dat ik meer zelf kon vond ik het ook 
leuker toen ik eenmaal mijn eerste auto kreeg en via via 
wat mensen leerde kennen ben ik bij jsm terecht gekomen. 

Wat zou je aan je auto willen doen als geld geen rol 
speelt?
Als geld geen rol speelde dan zou ik er toch een 
wankelmoter van een rx-8 inleggen met een 
turbosetje erop en opnieuw laten spuiten. Matt-
zwart met witte 18 ich velgen en Air-ride. Om 
helemaal laag te gaan op meeting 



Waarom deze auto en wat maakt hem speciaal?
Ik zocht een auto met weinig kilometers en toch een jap na een paar autos te hebben 
bekeken en bereden beviel me deze het beste 
Mensen herkennen men auto van verre afstand misschien dat het door de muziek of de 
xenon ik weet het niet en eerlijk gezegt rijden er niet viel mazda 323f's rond met xenon 
en ook nog de kleur groen. 



Speclist 

Carosserie

Is eigelijk nog orgineel op de 
zwarte reflector plaat en de jsm 
stickers na 

Onderstel 

17 inch matt-zwart PLW 
velgen met 205/40 
banden erop
En nog opzoek na een 
schroefsetje.

Interieur 
Led verlichting bij de voeten
12 inch subwoofer
Stoelhoezen om schade te 
voorkomen mocht het 
interieur ooit verkocht 
worden ivm racestoelen 




