
  

Naam:   Sidney Beckers  

Forum naam:  XX-33 

Functie in de club: Beheerder  Facebook 

pagina en bestuurslid 

Geboorte datum: 27-02-1991 

Woon omgeving: Venlo 

Auto:   Starlet EP71 1989 

Hobby’s:  Toneel, vriendin en auto’s 

Droom auto:  Toyota Supra of Nissan 

skyline (als het maar snel en Japans is) 

Motto:   Tuning is not a crime 

 

Welke modificaties 

kunnen we in de komende 

jaren verwachten? 

Mijn korte termijn plannen 

zijn het motorblok 

aanpakken, een revisie of 

een swap (het wisselen van 

onderdelen van een ander 

voertuig). Ooit staat nog een 

Glanza swap in de planning, 

dus een 1300 turbo. Dit is in 

verhouding een vrij 

eenvoudige swap aangezien 

deze 1 : 1 over te plaatsen 

is. Ook de mid-spoiler en 

een turbo S gril met 

mistlampen staan in het 

vooruitzicht. Daarna deuken 

en schade wegwerken en 

het geheel overspuiten. 

Maar dat is iets voor later. 

Eerst moet er iets aan de 

motor worden gedaan. 

 



  

Wat zou jij aan jouw 

auto willen doen als geld 

geen rol speelt ? 

Sinds ik het ‘gebakje’ heb 

overgenomen van mijn 

oma, ben ik op zoek 

gegaan naar wat hiermee 

op het gebied van tuning 

gedaan kan worden. Al 

snel kwam ik Glanza 

swaps tegen waar de 

1300 turboblok met 

130/140 pk in de Starlet 

word gelegd. Dat is leuk 

om mee te beginnen maar 

als geld geen optie is, heb 

ik een filmpje gezien van 

een Starlet Volvo 

conversie waarbij ze 

volgens mij een Volvo V30 

als onderstel en motorblok 

hebben genomen en 

onder de Starlet gepropt. 

Met andere woorden: er 

werd een driftauto van 

gemaakt. Maar zelf zou ik 

- om het geheel nog een 

stapje verder te brengen - 

in plaats van de Volvo 

motor er een Toyota 2JZ 

inleggen. Zou echt een 

monsterproject zijn. Ik 

weet dat het in Australië is 

geprobeerd maar die auto 

is van ellende in elkaar 

gezakt en op de sloop 

beland. 

 



 

Waar ben je het meest trots 

op? 

Dat is denk ik toch wel dat ik 

deze auto van mijn oma heb 

overgenomen. Mijn oma kreeg 

een nieuwe auto met 

stuurbekrachtiging en alles er 

op en er aan. Deze Starlet 

stond maar een beetje stof te 

happen. Ik was op dat moment 

aan het zoeken naar een eigen 

auto en na lang zoeken kwam 

ik er achter dat mijn oma deze 

nog had staan. Dus ik ben 

gaan vragen wat ze daar nog 

mee deed. Mijn oma heeft 

gezegd “Neem hem maar mee, 

je mag hem hebben “. Waarop 

ik er een symbolisch bedrag 

voor heb gegeven. Van alle 

kanten kreeg ik commentaar 

zoals “Van een Starlet kun je 

niks maken en zal nooit sportief 

zijn” waarbij ik dacht “challenge 

excepted”. Waar ik dan toch 

echt wel trots op ben is dat ik 

van het ‘gebakje’ waar mijn 

oma in reed een statement heb 

gemaakt van “Kijk het kan ook 

anders, het kan toch !”.  

 

Waarom deze auto en wat 

maakt hem speciaal? 

Waarom is vrij simpel: uit 

noodzaak heb ik de auto 

van mijn oma overgenomen 

omdat die goedkoop was. 

Hij heeft een half jaar 

stilgestaan en wou niet 

direct starten maar na het 

vervangen van de accu 

startte hij meteen. Wat hem 

speciaal maakt is dat hij 

van mijn oma is geweest en 

zij eerste eigenaar was en 

ken dus de hele historie van 

de auto. Hij is nooit buiten 

de familie geweest en zal 

ook nooit uit de familie 

gaan; dat maakt hem toch 

wel speciaal. 

 



 

Wat is jouw inspiratie? 

Vanaf het moment dat ik 

de Starlet had, ben ik op 

internet gaan zoeken en 

kwam toen een blauwe 

Starlet met een bodykit 

tegen die ik mooi vond en 

ben mij in die auto gaan 

verdiepen. De auto bleek 

van een Nederlander te 

zijn die zelf de Starlet 

volledig had opgebouwd 

met turbo-onderdelen. In 

het begin dacht ik nog “Zal 

ik hem wel houden, het is 

maar een Starlet”. Maar 

vanaf het moment dat ik 

deze Starlet zag had ik 

iets van “ Wouw , daar kun 

je toch iets van maken” en 

ben ik echt de potentie 

van de Starlet gaan zien 

en waarderen. 

 

Wat zul jij je het beste 

herinneren van de auto? 

Ik denk dat dit toch echt de 

meetings zullen zijn. Op grote 

evenementen zoals JAF 

bijvoorbeeld zijn we met de hele 

Starlet club gegaan. De 

gesprekken, ideeën uitwisselen 

en de gezelligheid zullen me 

toch wel het meeste bijblijven. 

En dankzij de Starlet – omdat 

het een Japanse auto is -  ben 

ik bij Japanese Street Machines 

terecht gekomen. 

 

Speciale dank aan? 

Die zal toch uitgaan naar mijn peetoom voor het 

besluit om de Starlet niet weg te doen ondanks 

dat ik hem in eerste instantie niet wou. Net op tijd 

heb ik besloten hem toch te pakken. En mijn dank 

gaat ook uit naar alle vrienden die me hebben 

ondersteund en geholpen. Zeker dank aan 

Ramon voor het helpen met customize van de 

auto en spuiten van onderdelen. Het meeste wat 

aan de auto werd gedaan hebben Ramon en ik 

samen gedaan’. 

 



  

                      Spec list 

 

Caroserie -Starlet EP71 

  -Hasselbeck body kit  

  -Turbo S JDM motorkap 

  -Turbo S JDM gril 

  -Turbo S JDM achterlichten 

  -US running lights 

  -Gele koplampen 

  -BBS design5000 velgen  

                   met 195/45R15 banden er om 

 

Onderstel -Tein full ajusible schroefset 

  -Cusco veerpootbrugen 

  -Cusco Cstijl brace 

  -Cusco stabilisator stang 

  -Glanza remmen swap 

 

Interieur -Turbo S JDM stuur 

  -Starlet OEM sport interieur 

  -Pioneer radio 

  -Alpine speakers 

  -JBL GT5 sub woofer 

  -Crunch versterker 

 

Motor -OEM 1300cc 12v 

  -Custom geairbrushte  

                   kleppendeksel 

 


