Naam:

Sander van Helmont

Forum naam:

Sander2509

Functie in de club:

Clublid

Geboorte datum:

25-09-1992

Woonomgeving:

Eindhoven

Eerste auto:

Honda Civic EJ 9 (bouwjaar 2000)

Auto:

Honda Civic ED 9 (bouwjaar 1991)

Hobby’s:

Xboxen

Droom auto:

Nissan silvia s15

Wat heb je aan deze auto gedaan?
Zelf heb ik niet veel aan de auto
gedaan. Eigenlijk alleen wat stickers
geplakt een spoiler en bumperlip
gemonteerd, voor de rest zat alles er
al op toen ik hem kocht.

Wat voor modificaties kunnen we in
loop van komend jaren verwachten?
Ik wil de auto nog helemaal roestvrij
maken en overspuiten. Misschien dan
nog een ander interieur. Iets van leder
of zo.

Wat zou je aan je auto willen doen als geld
geen rol speelde ?
Dan zou ik een turbo op dit blok zetten en het
uiterste uit deze non vtec te halen. Daarbij zou
ik de carrosserie choppen zodat het geheel nog
lager wordt.

Waar ben je het meest trots op?
Ik ben het meeste trots op mijn velgen.
Maar hij word nog mooier.

Wat is je inspiratie?
Mijn inspiratie komt van Paul Walker uit de
‘the fast and the furious’; dat was ook terug
te zien in mijn vorige auto

Waarom deze auto en wat maakt hem
speciaal?
Het model van deze auto is altijd al mijn
favoriet geweest. De nieuwe auto’s zijn veel
ronder en kun je niet zo stylen zoals de
oudere auto’s. Het hoekerige van de
vierkante auto’s vind ik gewoon veel mooier.

Wat zal je het beste herinneren van de auto?
Ik heb met de wagen boven de 230 km/h
gereden. Dat had ik zelf ook niet verwacht. Ik
had de wagen net gekocht en wilde zien wat
deze kon. Dat was echt hard.

Speciaal dank aan
Ik wil graag Lars Dogger bedanken die mij geholpen heeft met het
aansluiten van elektra en de opbouw van de wagen.

Checklist
Carrosserie Honda Civic ED6 1991 +
CRX motorkap
Onderstel

Interieur

Motor

Koni geel met
schroefset en
camberkit achter.
Wielen Drag Wheels
Nardi leren sportstuur, Crx
EE9 tellerbak, Pioneer radio
en speakers Accu relocatie
in verband met cold-air
intake
D16A9 met SRS
uitlaatsysteem van
voor tot achter en
cold-air intake

