
Naam:   Bennie Hendrickx
Forum naam:  Mareyota
Funce in de club: Bestuurslid/sckerboer
Geboorte datum:  30-05-1987
Woon omgeving:  Geleen
Eerste auto:  Suzuki Swi GTI
AuAuto:    Honda Del Snol
Droom auto:  McLaren F1

Wat ivoor modificaties kunnen we in de loop van de komende jaren verwachten?
Hopelijk krijg ik dit jaar het electrische dak nog aan het werken.
Voor de rest denk ik niet dat er nog veel modificaties aan deze auto zullen volgen



Wat zou je aan je auto willen doen als geld geen rol speelt?
Als geld er niet toe deed zou er veeeeel carbon op komen, 
het blok van de hsv er in swappen, 
ombouwen naar achterwiel aandrijving en het overig technische gedeelte 
geheel overnieuw opbouwen.

Wat heb je aan de auto gedaan?
Ere wie ere toe komt, het meeste werk is eigenlijkgedaan door B00ster.
Het enige waar wat van mijn werk in zit is de audio en de kermisverlichting
Echt grote dingen zoals de achterspoiler en de motorswap heb ik hulp gehad.
En dat is dan ook wat ik heel erg waardeer van deze clubkameraadschap



Waar ben je het meeste trots op?
Ik denk m’n stoelen met de lage zitposie, de verlichng in m’n dashboard en 
2step launchcontrol wel de show items zijn.

Wat of wie is je inspirae?
Mijn inspirae komt overal vandaan en laat mij graag beïnvloeden door nieuwe dingen. 
Mensen zullen misschien zeggen dat ik dingen na-aap en dat vind ik niet erg want 
alle kleine dingen die ik na-aap maken in geheel dat wat ik mooi vind, 
dat maakt mijn sjl.



Waarom deze auto en wat maakt hem speciaal?
Ik heb 2 Swis GTI gehad maar wou meer doen met tuning en er was beperkt aanbod voor. 
Uiteindelijk heb ik mijn eerst sol gevonden en hier is ook de erfenis van mijn oma in gegaan voor de aanschaf. 
Dus deels is deze auto een gedeelte van m’n erfenis.



Speclist
Carosserie: Amber knipperlicht voor, heldere achterlichten.
Onderstel: Universeel strutbar boven voor en achter.
Interieur: Mugen replica kuipen, sport stuur, neochrome versnellings pook, sckerbom tellerbak, 
neonwire dashboard verlichng, pioneer radio, pioneer versterker op de hertz compo set in de deur, 
audio systeem versterker op de 2x12"hertz woofers in een ombouwbak achter de stoelen.
MoMotor: B16A2 stock, cold-air intake, gechipte ecu .




