
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 ben ik bezig met een nieuw 
blok, D15 met een D15Z6 intake erop. 
Verder word er niet veel meer gedaan 
aan de eg.

Marvin Poels

Marvin-22

Member

03-08-1993 

Grathem

Honda Civic EG4

Honda Civic EG4

Nissan Skyline GT-R 34



Wat heb je aan de auto gedaan?

Op het gebied van audio is er alles vervangen, tot aan de speakerkabels toe. 
De voorkant is voorzien van een andere look, frontlip, strakke motorkap met angel 
eyes koplampen en een zelfgemaakte running light module. 
Verder zijn er een aantal blauw/witte stickers aangebracht, passend bij de kleur van de 
velgen die blauw gespoten zijn. en sportstoelen.
Hier en daar zit ledverlichting ingebouwd. 
Motorisch bijna standaard, op een open luchtfilter en op einddemper na.
Maar hier word momenteel aan gewerkt.



Waar ben je het 
meeste trots op?
Het meest trots 
ben ik op mijn 
velgen, dubbel 5 
spaaks en in een 
leuk blauw 
kleurtje dat word 
gecombineerd 
door blauwe 
stickers en het 
interieur.. Wat of wie is je inspiratie?

De meeste inspiratie heb ik toch van Paul Walker, ook wel 
Brian O'Conner in The Fast and the Furious 

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

Als geld geen rol zou spelen reed ik nu geen Civic 
EG4, maar reed ik skyline, maar wat zou ik aan de 
civic doen?
k20 blok erin, volledig roestvrij maken, en er een 
sleeper van maken.



Waarom deze auto en wat maakt hem 
speciaal?
Deze auto is voor mij speciaal omdat 
het mijn eerste auto is, er moest veel 
aan gebeuren radiator lek, stoelen 
moesten vervangen worden, audio 
deed niks meer etc etc. En met 0% 
kennis van autotechniek ben ik er toch 
aan uit gekomen met wat hulp van 
vrienden en heb er heel wat van 
geleerd.



Speclist 

Carosserie
-Verlengde spoiler
-Mugen replica frontlip -
Blackhousing Angel Eyes 
-8000K Xenon
-Running lights
-Strakke motorkap
-Heldere corners
-Mistlampen voor 

Onderstel 

-15" TSW Tyger Alu velgen
-Weitec 30/30 verlagingsset met 
coupe dempers

Motor
- D15B2
-Sportluchtfilter -
Sporteinddemper

Interieur
- Custom zwart/grijs dashboard 
met blauwe verlichting
-Momo sportstuur
-Momo sportpook
-Sparco replica sportstoelen
-Sparco replica racegordels
-Blauwe deurverlichting
-Blauwe tellerplaat verlichting 




