Naam:

Cor Verhees

Forum naam:

B00ster

Functie in de club:

voorzitter

Geboorte datum:

26-03-1968

Woon omgeving:

Sittard

Auto:

Honda civic coupe ej2
1994

Eerste auto:

BMW 2002 ti

Hobby’s:

Auto’s ,air-brush en
Jolanda lastig vallen

Droom auto:

Honda NSX

Motto:

Behandel de mensen
zoals je zelf behandeld
wil worden en trappen
ze tegen je schenen trap
terug en als het kan
harder.

Wat voor modificaties kunnen we in de
komende jaren verwachten?
De ombouw in de kofferbak is eigelijk het
laatste wat zal gebeuren, de auto is vrij
wel af. Al is een auto natuurlijk nooit af
maar iets spraakmakends zal er niet
meer mee gaan gebeuren.
Uiteraard wel de nodige onderhouds
werkzaamheden en wat kleine dingetjes.
Maar zeg nooit, nooit.

Wat zou je aan je auto willen
doen als geld geen rol
speelde?
Het enige wat nog zou kunnen
gebeuren er aan als geld
geen rol zou spelen is dat ik
een turbo op de H22 bouw en
dan mijn motorblok bouw voor
vermogen groter dan die van
een formule1 wagen.

Waar ben je het meest trots op?
Toch zeker wel het kontje van de wagen daar ben ik toch wel trots op. Er is in totaal
veel werk in gegaan aangezien deze widebody niet eens voor deze auto was maar
voor zijn opvolger en heb hem daardoor helemaal moeten aanpassen voor mijn auto.

Waarom deze auto en wat maakt hem speciaal?
Ik ben gewoon gaan kijken voor een auto in plaats voor mijn
Daihatsu Rocky. En het zou zowiezo weer een coupe worden en
deze viel mij toen echt op vanwege de originele kleur groen die ik
mooi vond.

Wat is je inspiratie?
Ik heb niet echt iets waar ik
inspiratie uit haal. Ik wil
gewoon iets rijden dat
anders is dan anders.
Maar ondanks dat de
widebody die ik nu heb op
een NSX gebaseerd is, is
het niet de reden waarom ik
hem zo gebouwd heb, maar
eerder toeval. Ben altijd
mijn eigen weg gegaan. En
heb een auto nooit origineel
gehouden.

Wat zal je het beste
herinneren van de auto?
Het meest wat mij zal
bijblijven is dat mijn hond
Booster overleden is in de
kofferbak van deze auto.
Dat is ook de reden dat ik
deze auto echt nooit zou
willen verkopen.

Speciale dank aan
Ik wil toch even mijn vrouw Jolanda bedanken dat ze achter
me heeft gestaan in me keuzes

Specs:
Exterieur:
Widebody: BeMagic voor de EJ6
Voorbumper: Buddyclub 2 Black
Achterbumper: Racing [AUTOR] aangepast voor Widebody, dual exhaust en
kentekenplaathouder
Sideskirts: BeMagic
Koplampen: Blackhousing
Achterlichten: Blackhousing LED [Depo]
Kofferklep:Gecleand en flipflop gescharnierd.
Spoiler: Evostyle
Dakantenne: Geshaved
Interieur:
Sportkuipjes: D1spec
Hemelbekleding: Gestoffeerd met Limegreenstof
Sportstuur: QSP met quickrelease
Ramen: Geblindeerd en omgebouwd naar electrischebediening
Dashboard: Luxe middenconsol inclusief de armsteun
Cluster: S2000 AP1 conversie met aanpassing naar groene verlichting
Onderstel:
Velgen: Brock B1 / 9x16 ET15
Banden: Goodyear Eagle F1 215/40R16
Remmen Voor: VTI conversie EBC 262 schijven en Ferodo DS2500 remblokken
Remmen Achter: VTI conversie EBC 242 schijven en Ferodo DS2500 remblokken
Vering: D2 Schroefset, Camberset Buddyclub (voor en achter)
Struttbar: Enginestruttbar en Beaks struttbar onder de wagen
Motorisch:
Motor: H22A JDM 2.2 Vtec 200pk stock N/A, momenteel ca 230PK
Airbox: ITR CAI
Aandrijfassen: Hasport swap assen
Motorsteunen: Innovative Aluminium versie
Uitlaat: SRS / 4-2-1 spruitstuk, APE Garage custom 2,5 Inch RVS met racecat
Einddempers: 2x TypeX, Custom met 2,5 Inch RVS
ECU: Chipped en finetuned door Martijn vd Bekerom Tuning
ICE:
Audio: Pioneer / avh-p3100dvd Subwoofer: Pioneer / interactief 200W TS WX77A
Speakers: Caliber LED CSL 9A
Versterker: Caliber 600 Watt Pioneer speakers

