Naam:

Jelmer van Cranenbroek

Forum naam:

JelmersHonda

Functie in de club:

Clublid

Geboorte datum:

25-01-1994

Woon omgeving:

Valkenswaard

Eerste auto:

Ford Fiesta

Auto:

Civic 1.6 ed

Droom auto:

Nissan Silvia PS13

Wat voor modificaties
kunnen we in loop van
komende jaren
verwachten?
In ieder geval een
motorswap of turbo,
vele andere accesoires
bijvoorbeeld: 4-5punts
gordels, amber corners,
xenon (geel), spoiler,
bumperlip en velgen.

Wat heb je aan de auto gedaan?
Motorswap D16a9, laten wrappen, paar swaybars, kuipstoeltjes en deels het interieur
verwijderd. Verder is hij verlaagt en natuurlijk goed onderhouden.

Wat zou je aan je auto willen doen als geld geen rol
speelt?
Motorswap supercharged k20, laten spuiten in een
unieke kleur met zeldzame oldskool velgen.
Dan zou ik hem dus zo stance als wat maken.

Waar ben je het
meeste trots
op?
Dat ik in een
retro Honda
rijdt..

Wat of wie is je inspiratie?
Een iemand heb ik niet echt.
Ik haal mijn inspiratie van
internet en medemensen.
Maar ga vooral op mijn
eigen instinct af.

Waarom deze auto en wat maakt hem speciaal?
Deze auto kwam eigenlijk per ongeluk op mijn pad, maar was wel al langer
geinteresseerd in de ED's. Wat hem speciaal maakt is de leeftijd en de staat waarin
hij verkeert want er zijn er steeds minder.

Wat is de beste herinnering
aan de auto?
Ik heb deze nog maar net, dus ik
hoop dat die beste herrinnering
nog gaat komen

Speclist
Carosserie
- Polyester zijschermen
- Handmade "Drag Wing"
- Handmade diffuser
- Gewrapt
- Roestvrij
Onderstel
- Swaybar voor-onder
- Swaybar voor-boven
- Swaybar achter-boven
- Harnass bar
- AP Schroefset
- PU-rubbers
- Momenteel op 5zigen velgen
Interieur
- CRX dashboard
- Bride Low Max kuipstoelen
- Mugen Pookknop
- QSP stuur
- D1-spec snap-off
- Kaal interieur
- Accu achterin
Motor
- Swap D16a9
- S20-bak
- Shortshifter
- RVS spruitstuk
- 2,5" RVS uitlaatlijn
- OEM ee9 einddemper
- Open luchtfilter

Opmerking
Ben een trots JSM-lid en
hoop dit nog lang te blijven!
Alvast bedankt voor de
mooie foto's Rody!

