
Naam: Jolanda Verhees

Forum naam: Minoesh

Functie in de club: Penningmeester

Geboorte datum: 16-07-1966

Woon omgeving: Sittard 

Eerste auto: Een volvo

Auto: Honda CR-Z

Droom auto: Heb ik eigenlijk al



Wat heb je aan de auto gedaan? 

Op de dag van de aanschaf zijn we bij Showoff imports geweest om ons BC Sport 
schroefsetje op te halen en een dag later stond hij al op bokjes. We hebben de grill en 
logo's zwart gemaakt, motorkap gewrapped en andere velgen gekocht.
De skirts, frontlip diffuser achteruitrijcamera en achterspoiler zat er al op bij de 
aankoop. 

Wat voor modificaties kunnen we in loop van 

komende jaren verwachten?  

Ik zou graag of andere stoelen of deze met leer laten 
bekleden, dan zou ik toch graag een brulpijp onder 
de wagen willen hebben en iets meer vermogen.
K20 of een supercharger.



Waar ben je het 

meeste trots 

op?  

Op de hele 
wagen. het 
plaatje is zo wel 
compleet 
genoeg. en de 
kleur vanmijn 
velgen.

Wat of wie is je inspiratie? 

Ja duhh die lastige vent van 
mij natuurlijk .

Wat zou je aan je auto willen doen als geld geen rol 

speelt?  

Meteen de k20 erin gooien en dan het liefst met 
supercharger of turbo, en zoals eerder al gezegd de 
bekleding met leder laten bekleden



Waarom deze auto en wat maakt hem speciaal? 

Ik wilde een sportieve auto en het moest een Honda zijn offcourse. Anders zou Cor er 
toch nooit aan werken. 

Wat is de beste herinnering aan de auto? 

De beste herrinneringen? ik heb de wagen gelukkig nog steeds in bezit en maak elke 
dag wel nieuwe herrineringen, maar om daar een uit te pikken, dan denk ik toch wel 
dat het moment dat we hem bij de dealer naar buiten reden een mooi moment was 
en ook een herrinnering.



Speclist 

Carosserie

Interieur 

Oem  Carbonlook set

Is eigenlijk nog OEM

Achterklepspoiler

wrap op motorkap

Motor 

Spacers 20mm achter

125 pk

BC Sport Schroefset

Onderstel 

18 inch Monaco ET40

Ultra veerpootbrug

1.5  vtec met hybride

Risingsun airbrus op 
enginecover

Multicolorleds




