
 

Naam:   Danny Bemelmans 

Forum naam:  Haze 

Functie in de club: Clublid 

Geboorte datum: 04-02-1976 

Woon omgeving: Sittard  

Auto:   Honda Civic coupe EJ6 

Hobby’s:   Gamen 

Eerste auto:  Seat Ibiza 

Droom auto:  Honda Integra DC5 

Motto:   Live fast, die young 

 

Welke auto zou je terug willen? 

Mijn vorige auto zou ik toch wel graag 

terug willen. Dat was het vorige model 

Civic coupe, de Ej2. Ik had daar een 

‘B18C4’ in liggen en dat vermogen mis ik 

nu. 

 



  

Wat is er al aan de auto gedaan? 

De motorkap en kofferbak vervangen voor OEM look carbonversie(Original 

equipment manufacturer) .Een volledig instelbare D2 schroefset is er onder 

gekomen. Ik heb ook de voorstoelen vervangen voor Recaro verstelbare 

kuipstoelen. Ook zijn er runninglights gemonteerd en heb ik het Europese 

voor het Japanse model achterlichten vervangen .Ook zijn er bumperlippen 

voor en achter aangebracht en een Type R gril gemonteerd .Uiteraard mag 

een jappenstyle uitlaat en Benen sleepoog niet ontbreken. Die maken de 

achterkant af. 



 

Wat voor modificaties kunnen we in loop van komende jaren 

verwachten? 

De velgen gaan toch weer een ander kleur worden. Ook word 

de wagen ontdaan van veel stickers zoals het dak vinyl en gele 

raamfolie want dat kost me niks. Verder is er niet echt een 

planning van wat ik wil doen .Als ik iets zie dat ik leuk vind en 

op dat moment het geld er voor heb, komt er iets bij maar ik 

heb geen echte plannen. 

Wat zou jij aan jouw auto 

willen doen als geld geen 

rol speelde ? 

Als geld geen rol speelde 

zou ik de motor swappen 

en overnieuw laten 

spuiten. Of misschien 

hem toch weg doen en 

direct een DC5 kopen. Ik 

ben niet zo van het hele 

extreme. Als je nu naar 

mijn auto kijkt,  is deze 

vrij standaard. Er zitten 

wel andere onderdelen 

op maar toch allemaal 

met OEM look. 

Wat is je inspiratie? 

Ik heb niet echt een bepaalde inspiratiebron. Ik ben gaan tunen omdat ik 

het leuk vind. Ik ben er in gerold door een vriend van mij. Die was 

helemaal Hondagek en heb uiteindelijk besloten ook maar een Honda te 

kopen. Ik ben op deze manier ook op meetings gekomen. Toen zag ik 

dingen die ik leuk vond. Ik haal mijn inspiratie dus uit wat ik zie op 

meetings. Als ik wat zie wat mij bevalt dan ga ik daar ook voor kijken of 

dat voor mijn auto te krijgen is.  

 



  

Waarom deze auto en wat maakt hem 

speciaal? 

Ik heb deze auto echt gekocht met het oog op 

een stukje veiligheid zoals airbags  en ABS. 

Toch wat moderner dan het vorige model. Ik 

heb een vriendin en kind dus ga je toch anders 

tegen dingen aan kijken. 

 

Speciale dank aan 

Dank gaat uit naar mijn vriendin Vereen 

en dochter Isis. Oké,  Isis heeft niet veel 

te zeggen hierin maar als Vereen zegt 

“Nee, het gaat niet dan is het zo”. Het is 

toch iets wat je samen doet. 

 



 

Speclist 

Exterieur Voorzijde Mugenlip  

PSW jdm gele mistlichten 

Type R grill 

DIY blackhousing 

Spoon style Spiegel 

Airodynamics carbon motorkap 

Seibon Carbon achterklep 

Achterzijde Type R achterlip  

JDM facelift achterlichten  

Benen (replica) towhook 

 

Interieur ITR Recaro kuipjes 

VTI midden console 

 

Engine Einddemper van Tenzo R 

 

Drivetrain FCT caberkit voorzijde  

D2 schroefset 

Advan Racing (replica) velgen 

 

Ice  JVC KD-AVX77 hoofdunit 

Pioneer in deur  

Sony in de kofferbak 

Goldphoenix versterker 

Sub onbekend 

 


