
 

Naam:   Rolf Baumann  

Forum naam:  Dino 

Functie in de club: Moderator 

Geboorte datum: 25-08-1986 

Woon omgeving: Born 

Auto:   Honda Civic  EP1 

Hobby’s:   Gamen, uitgaan, bioscoop,  

ergens wat drinken en 
lekker eten 

Eerste auto:  Honda Civic EG6 uit 1992 

Droom auto:  Nissan Skyline R32 GTR of 
Ford Mustang 

Motto: life today, don’t think about 
tomorrow , because 
tomorrow may never come 

 

Welke modificaties 
kunnen we komende 
jaren verwachten? 

Er moeten ‘bumperlippen’ 
op komen en sideskirts. 
Als deze gemonteerd zijn, 
kijken of we de auto nog 
lager kunnen maken.  Ik 
zou ook nog wel andere 
velgen willen maar dan 
wel een maatje kleiner. 
Andere achterlichten zijn 
al besteld maar er is 
ergens met de bestelling 
wat fout gegaan waardoor 
ik deze nog niet heb 
gekregen. Eventueel ook 
nog andere koplampen 
maar dat is iets voor op 
latere termijn. 

 



  

Wat zou je aan jouw auto willen veranderen als geld 
geen rol zou spelen? 

Zeker een andere motor er in, bijvoorbeeld een K20 
type R of iets dergelijks. Op uiterlijk gebied zou ik de 
auto toch echt JDM tunen. Eigenlijk waar ik nu ook al 
mee bezig ben. 

Waar ben je het 
meest trots op? 

Het meest trots 
ben ik op de 
carbon wrap op de 
motorkap en het 
tinten van de 
ramen. Dat waren 
toch wel twee 
dingen die ik echt 
graag wilde. Deze  
aanpassingen 
geven de auto een 
veel sportiever 
uiterlijk. 

 



 

Wat is je inspiratie? 

Mijn interesse in het tunen 
van auto’s komt vooral 
door de films van “the fast 
and the furious”. Ook krijg 
ik ideeën tijdens mijn 
bezoeken op 
verschillende meetings. 
Mijn vriendin Gina komt 
ook vaak met haar ideeën 
en die ze op internet heeft 
gezien. 

 



  

Waarom deze auto en wat maakt hem speciaal? 

Na mijn ongeluk ben ik op zoek gegaan naar een andere auto. Ik wilde wel een andere Honda 
maar had nog geen voorkeur voor een model. Mijn moeder vond deze auto op internet en 
heeft mij er op geattendeerd. We zijn dezelfde dag nog - het was een vrijdag- gaan kijken en ik 
was eigenlijk direct verkocht. De hele uitstraling van de auto stond mij aan. Hij zag er vrij 
sportief uit met de velgen, andere achterlichten en spoilertje. Ik vind dat je dit model ook niet 
heel veel ziet. Eigenlijk wou ik nog een proefrit maken maar het was al laat en bijna 
sluitingstijd. Dus besloten we om de volgende dag terug te komen. Na de proefrit heb ik de 
wagen direct gekocht en de week daarna opgehaald. Dat was een donderdag. 

 

Speciale dank aan 

Ik zou mijn ouders willen 
bedanken. Vooral mijn moeder 
omdat zij de auto op internet 
heeft gevonden. En mijn 
vriendin die zorgt dat mijn auto 
in stijl blijft omdat ik de neiging 
heb om gewoon alles er op te 
zetten wat ik leuk zou vinden. 
Zij let er meer op of het nog bij 
elkaar past.  

 



 

Speclist 

 

Caroserie Honda Civic EP1 uit 2002 

  Ramen achter getint  

  Motorkap carbon wrap 

  Lexus look achterlichten 

  Oem spoiler 

 

Onderstel Verlagingsveren 

17“ velgen met 205/40R17  
banden  

  

Interieur Carbon wrap middenconsole  

  Custom vloermatten 

Magnat powerforce ovalen 
27,5x19 in de hoeden plank 

  Pioneer Sub woofer  

  Juice verstrerker 

 

Motor D14z6 

Sportfilter 

 


