
 

Naam: Arno Drossaert 

Forum naam: arnodrossaert 

Functie in de club: Clublid 

Geboorte datum: 16-02-1992 

Woon omgeving: Beek 

Eerste auto: Suzuki alto mk3 1995 

Auto: Toyota Celica mk6 1994 
Suzuki Alto mk1 1985 

Hobby’s:  PC gamen 

Droom auto: Ford Mustang’05 

Welke modificaties kunnen we in de komende jaren verwachten? 

Aan de Suzuki Alto zal niet zo veel meer gebeuren, hooguit wat roest weg werken. 
Ik hoop dat ik nog een trekhaak kan vinden maar dat is een hele opgave. (Dus als 
iemand een trekhaak voor een Suzuki Alto mk1 uit 1985 weet te vinden, hoor ik het 
graag). 

Aan de Toyota Celica wil ik in de loop van het jaar gaan kijken voor sideskirts en 
een spoiler. De spoiler is in drie varianten: een lage spoiler, de gt-four spoiler en 
een tussenvariant. De laatste wil ik graag. Samen met de voor- en achter lip in de 
carrosseriekleur spuiten. De motor heeft 180.000 km gelopen maar is helaas door 
de vorige eigenaar slecht onderhouden. Als het motorblok versleten is, wil ik graag 
de turbovariant van dit blok er in



  

Wat zou jij aan je auto 
willen doen als geld 
geen enkele rol speelt ? 

Als geld geen rol speelt, 
zou ik de auto  spierwit 
laten overspuiten. Ik vind 
dat de mooiste kleur voor 
deze Celica. Vervolgens 
het gt-four onderstel en 
een supra motor plaatsen. 

En de Suzuki Alto uit 1985 
die liefkozend ‘Ukkie’ word 
genoemd, zou ik hooguit 
laten restaureren en 
verder lekker origineel 
laten. 

 

Waar ben je het meest trots op? 

Op dit moment zijn dat echt de velgen; daar ben ik 
heel erg blij mee en maken veel uit voor de overall 
look van de auto. 

En dan hebben we natuurlijk ‘Ukkie’. Het mooie aan 
deze auto is de staat waarin deze voor zijn leeftijd in 
verkeerd.  



 

Wat is je inspiratie? 

Eén bepaalde inspiratie 
heb ik niet echt .Als ik wat 
zie op Internet of op 
meetings wat mij bevalt ga 
ik kijken of het op mijn 
auto kan en of het 
financieel haalbaar is. Het 
is en blijft uiteindelijk 
hobby, we weten allemaal 
hoeveel geld in onze 
wagens gaat zitten. 

Waarom deze auto en wat 
maakt hem speciaal? 

De hele familie bij ons rijdt 
Toyota en mijn pa is 
automonteur. Die “jappen rijden 
toch het beste” dus daarom  
alleen een auto van een Japans 
merk. Maar ik wilde ook wat 
sportiefs. Nu heb ik hiervoor 
Suzuki gereden maar dat is niet 
echt een sportmodel met 
uitzondering van de Swift gti. Ik 
wilde echter toch wat groters. Ik 
ben toen bij Toyota gaan kijken 
waarbij direct deze Celica naar 
voren kwam.  

En dan hebben we de andere 
auto nog; ‘Ukkie’. Ik was vroeger 
een echte ‘Alto gek’ en kon van 
elk model precies vertellen hoe, 
wat en waar. Het is begonnen 
met de mk3 Alto. Ik wou graag 
een project van een oldtimer. 
Een bekende vertelde mij  dat er 
een te koop stond in zeeland. 
Omdat hij er niet ver vanaf 
woonde, is hij voor mij gaan 
kijken. Toen ik hoorde dat de 
Alto in goede staat was, ben ik 
met mijn broer er heen gereden 
en heb hem opgehaald. 



Wat zal je het meest 
herinneren van deze 
auto? 

De Celica heb ik nog niet 
zo lang maar het meest 
wat ik me zal herinneren is 
de ellende die ik direct 
aan deze auto heb gehad 
vanwege het slechte 
onderhoud. Aan de ‘Ukkie’ 
heb ik betere 
herinneringen zoals de 
eerste vakantie met mijn 
vriendin Kelly en ook de 
blikken die ik van mensen 
krijg als ik met ‘Ukkie’ kom 
aanrijden. 

Speciale dank aan 

Ik zou toch echt mijn vader Jo willen bedanken 
voor alle hulp tijdens het werken aan mijn auto. 



Speclist 

Exterieur Originele Toyota voorbumperlip 

Originele Toyota achterbumperlip 

JDM achterlichten van een 

GTFOUR Heldere knipper lichten 

rond om

Interieur Zwart lederen bekleding 

Traanplaat vloermatten 

Engine Dubbele Invidia einddemper 

Drivetrain Brock B33 velgen 

Ice Pioneer DEH-4400bt 

Monoblock 400W rms versterker 

Caliber 400W rms subwoofer 


