Naam:

Mike Cals

Forumnaam:

RisingRedEk

Functie in de club:

Member

Geboortedatum:

16 Augustus 1993

Woonomgeving:

Landgraaf/Parkstad

Eerste auto:

Honda Civic ek3

Huidige Auto:

Honda Civic ek3

Droomauto:

Honda Integra DC5

Wat voor modificaties kunnen we in
loop van komende jaren verwachten:
Hopelijk een nieuwe laklaag, getinte
ruiten, andere audio, andere velgen
en kleine dingetjes aan het interieur

Wat heb je aan de auto gedaan?
Honda civic
Wat niet? Er zit al een nieuwe versnellingsbak in,
ze is verlaagd, heeft een andere set velgen, een
TenzoR Cai, TenzoR einddemper, geen
middendemper meer, sportstuur, indiglo
tellerplaten, audio upgrade. En zo kan ik nog wel
even doorgaan...

Wat zou je aan je auto willen doen als geld geen rol
speelt?
Een compleet nieuw interieur, een K20A erin,
compleet straktrekken, misschien zelfs een
widebody hatch ervan maken.

Waar ben je het
meeste trots op?
Het feit dat het
MIJN auto is.
Mensen kunnen
erover zeggen
wat ze willen,
maar uiteindelijk
ben ik toch trots
dat het mijn auto
is en er genoeg
mensen zijn die
toch wel even
blijven kijken als
ik langsrijd.

Wat of wie is je inspiratie?
Hoe cliché het ook is, Paul Walker/Fast and
Furious. Deze films zijn voor mij absoluut het
begin geweest van mijn liefde en passie voor
de tuning en de autowereld in het algemeen.

Waarom deze auto en wat maakt hem speciaal?
De advertentie op marktplaats heeft mijn zoektocht naar een auto meteen beëindigd.
Ik kreeg steeds meer advertenties toegestuurd, maar deze moest en zou ik kopen. Iets
zorgde ervoor dat ik steeds weer terugkwam bij deze Civic. En na alle tijd, al het geld,
en alle moeite die erin gestoken zijn, moet er echt iets behoorlijks gebeuren voor ze
weggaat.

Speclist:
Carosserie
- OEM bumpers & skirts
- Type R grill
- Type R spoiler
Onderstel
- TA schroefset
- RC Design zomervelgen
- OZ wintervelgen
Interieur
- Indiglo tellerplaten
- Pioneer 6x9 achter
- Gladen 16,5 cm voo
- MTX thunder 4500
- Crunch versterker
- rode LED interieurverlichting
-Motora sportstuur
Motorisch
- TenzoR CAI
- D15Z6 (1.5i 16v Vtec-e),
verder (nog) OEM

