
Wat voor modificaes kunnen we in 
de loop van de komende jaren 
verwachten:
Enkele modificaes zullen zijn: 
Andere velgen, een audio installae 
en een volledig ander uitlaatsysteem.
VVerder worden er veranderingen aan 
het motorblok gedaan en zal de auto 
worden verlaagd.
Overige ideeën die in m'n hoofd rond 
spoken zullen later worden 
verwezenlijkt.

Naam:   Patrick Rosenboom
Forum naam:  Iceman46
Funce in de club: Member
Geboorte datum:  05 Maart 1990
Woon omgeving:  Landgraaf
Eerste auto:  Opel Corsa 1.2I 1997
AuAuto:    Honda Civic 1.4I 2005
Droom auto:  Nissan GTR, 
   Nissan GTR 34 (Nismo), 
   Dodge Charger 1968



Wat zou je aan je auto willen doen als geld geen rol speelt?
Als geld geen rol zou spelen dan zou ik op de auto een widebody 
en vleugeldeuren monteren en hem verlagen.
Verder zou er een motorkap op komen die zich in tweeën deelt 
bij het openen.
Wat ook niet zou mogen ontbreken is een extreme audio installae.
Ik Ik zou nog een extra kleur op de auto willen, 
dus two-tone met behoud van de originele kleur. 
Een andere ope is helemaal airbrushen.

Wat heb je aan de auto gedaan?
Ik heb aan mijn auto tot nu toe de 
ruiten gent en de audio aangepast. 
Verder zijn er dingen in het interieur 
veranderd.



Wat of wie is je inspirae?
Mijn inspirae begon toen ik op mijn 11de The Fast and the 
Furious zag, sindsdien ben ik me in tuningwereld bezig gaan houden.
Ook was ik vanaf toen regelmag te bekennen op automeengs.
Toen ik in de tuning kwam is mijn leven veranderd. 
Als ik op de meengs aanwezig ben dan kom ik tot rust en komt 
mijn inspimijn inspirae naar voren. 
Op dat moment zie ik wat ik allemaal nog kan veranderen 
aan m'n auto.  

Waar ben je het meeste trots op?
Ik ben trots op het feit dat ik de auto 
heb gekocht waar ik al 7 jaar naar 
opzoek was. 



Waarom deze auto en wat maakt hem speciaal?
Als eerste auto wou ik al een Honda Civic.
Ik vind het model zo mooi, het sprak me direct aan.
Deze auto zal ik mijn hele leven blijven houden. 

Speclist
Carrosserie: Honda Civic EP1 2005
Alle ruiten gent, op de voorruit na
Onderstel: origineel
Interieur: origineel
Motor: D14Z6


