
  

 

JAMES BOND-STUNTRIJDER MARK HIGGINS VIERT 60 JAAR 007 
MET LAND ROVER DEFENDER RALLY SPECIAL  

 

 
 

Drievoudig Brits rallykampioen rijdt een ronde van de Bowler Defender Challenge 
om de beroemde filmfranchise te vieren 

 

• 60 jaar James Bond: In 2022 viert de James Bond-filmfranchise haar 60e 
verjaardag. Dr. No werd uitgebracht op 5 oktober 1962 

• Rallyklare Defender: Op 26 maart zal 007-stuntrijder Mark Higgins een Land Rover 
Defender 90, met een livrei geïnspireerd op 60 jaar James Bond-films, besturen 
tijdens de manche van de Bowler Defender Challenge 2022 in Noord-Wales 

• Duurzaam partnerschap: Land Rovers zijn al bijna 40 jaar te zien in beroemde 
James Bond-scènes, van Octopussy in 1983 tot de nieuwe Defender in No Time To 
Die*  

• Feestelijke Defender:  De unieke zwart-gouden Defender-livrei viert de 60e 
verjaardag van de franchise 

• Teamwerk: Drievoudig Brits rallykampioen Mark Higgins keert terug naar de Britse 
rallysport, naast ervaren bijrijder Claire Williams 

• Robuustheid van de Defender: De 221 kW/300 pk sterke Defender 90 
onderscheidt zich door tal van competitieverbeteringen, waaronder een volledig 
geïntegreerde rolkooi, een op maat gemaakte ophanging, bijkomende koeling en 
race-uitrusting  
 

Antwerpen, 25 maart 2022 – In 2022 bestaat de James Bond-filmfranchise 60 jaar. Land 
Rover viert die verjaardag door Mark Higgins met een rallyklare Defender 90 met speciale 
livrei te laten deelnemen aan de Bowler Defender Challenge 2022. Op 26 maart rijdt hij de 
manche in Noord-Wales.  



  

 
 
Die dag maakt Higgins, drievoudig Brits rallykampioen en James Bond-stuntrijder, zijn rentree 
in de rallysport met bijrijder Claire Williams. Higgins zat aan het stuur in vier James Bond-films 
– Quantum of Solace, Skyfall, Spectre en No Time to Die. 
 
De Defender 90 heeft een speciale zwart-gouden Bond-livrei. De stealth-achtige wagen heeft 
ook een speciaal 007 60th-logo op het dak en de zijkanten.  
 
De Nieuwe Defender schittert in de jongste Bond-film No Time To Die. Het is dus een 
passende keuze voor Higgins, die in de vorige vier Bond-films zijn ervaring als stuntrijder op 
de proef heeft gesteld.  
 
Mark Higgins, James Bond-stuntrijder en rallykampioen, zei: “De Nieuwe Defender is een 
stoere en capabele wagen wanneer hij de fabriek verlaat en ik heb hem echt uitdagende stunts 
zien doen op de set van No Time To Die. Met de raceklare verbeteringen van het Bowler -team 
en met Claire aan mijn zijde zijn we ervan overtuigd dat we een fantastisch resultaat kunnen 
neerzetten." 
 
De competitieklare Bond Defender is gebaseerd op een huidige Defender 90, aangedreven 
door de P300 Ingenium-aandrijf lijn (niet beschikbaar in België en Luxemburg). De veiligheid 
werd op tal van punten gewijzigd, waaronder een rolkooi, een verbeterde koeling voor de 
motor en transmissie, een sportuitlaat en een nieuwe dakspoiler achteraan.  
 
Andere verbeteringen zijn de versterkte 18” Bowler -velgen met terreinbanden en een 
specifieke ophanging met aangepaste subframes, nieuwe veren en unieke veerpoten voor 
meer stijfheid. 
 
Finbar McFall, Brand Director van Land Rover, zei: “Als eerbetoon aan de jarenlange 
samenwerking van Land Rover met de Bond-franchise, zal onze eigen speciaal agent de 
duurzaamheid en terreincapaciteiten van de Defender in de verf zetten met een knipoog naar 
zijn bijzondere optreden in No Time To Die.” 
 
De Bowler Defender Challenge, die door de Motorsportvereniging wordt beheerd en door 
Bowler wordt georganiseerd, is bedoeld als opstapklasse voor wereldwijde rallyraid -
wedstrijden, waaronder de jaarlijkse Dakar-rally. Mark en Claire rijden op 26 maart mee op de 
grindwegen van de Rally North Wales in Dolgellau. 
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Aantekeningen voor de redacteurs 
 
*Land Rovers in Bond-films sinds 1983  

• Octopussy (1983) – Range Rover Rapport Huntsman 
• A View to A Kill (1985) – Range Rover 
• The Living Daylights (1987) – Land Rover Series III, gepantserde Land Rover Series III, 

Range Rover 
• The World Is Not Enough (1999) – aangepaste Land Rover Defender 90 
• Die Another Day (2002) – Range Rover L322 
• Casino Royale (2006) – Range Rover Sport 
• Quantum of Solace (2008) – Ranger Rover Sport 

• Skyfall (2012) – Land Rover Defender, Land Rover Discovery 4, Range Rover L322 Series III 
• SPECTRE (2015) – Land Rover Defender Bigfoot, Land Rover Discovery Sport, Range Rover  
• No Time To Die (2021) – Land Rover Defender 2020, Land Rover Series III, Range Rover 

Series I, Range Rover Sport SVR 
 

Bowler Defender Challenge: de wedstrijd 
 
De Challenge 2022 loopt over zeven rondes in het Verenigd Koninkrijk, waarvan de data en locaties 
later in het jaar worden bekendgemaakt. Er zijn 12 plaatsen beschikbaar voor deze serie met één 
merk, waarbij elk team deelneemt met identieke, door Bowler geprepareerde Defenders. De serie 
staat open voor veteranen en voor personen zonder wedstrijdervaring.  
 
Voor personen met geen of een beperkte ervaring kan Bowler training en ondersteuning bieden om 
de benodigde licentie te verkrijgen voordat ze meteen aan de serie beginnen. De Challenge was een 
ideaal platform om kennis op te doen over de autosport, alvorens andere Bowlers te vervoegen en 
deel te nemen aan rallyraid-evenementen over de hele wereld.  
 
Voor 2022 en daarna zal de Challenge blijven focussen op een leuke omgeving die de ontwikkeling 
van rij- en wedstrijdvaardigheden bevordert en tegelijk het meeslepende, betrokken gevoel van een 
echte autosportfamilie behoudt. 
 
De wedstrijdkalender bestrijkt het Verenigd Koninkrijk en elk team van de Bowler Defender Challenge 
zal te maken krijgen met een heuse mix van rallyomstandigheden. Voor elke ronde is er een compleet 
ondersteuningsteam van Bowler, met speciale serviceruimtes. Een horecaruimte zal bestuurders en 
teams helpen om optimaal te profiteren van stilstandtijden en briefings bij te wonen tijdens de 
evenementen. De Challenge zal volop aan bod komen in nationale en Bowler-mediakanalen. 

Over EON Productions 

EON Productions Limited en Danjaq LLC zijn volwaardige dochterondernemingen van de 
Broccoli/Wilson-familie. Danjaq is de in de Verenigde Staten gevestigde onderneming die samen met 
Metro Goldwyn Mayer Studios het copyright op de bestaande James Bond-films bezit. Ze controleert 
ook het recht om nieuwe James Bond-films te maken. EON Productions, een filiaal van Danjaq, is de 
in het Verenigd Koninkrijk gevestigde productieonderneming die sinds 1962 de James Bond-films 
maakt en samen met Danjaq de wereldwijde merchandising controleert. De vijfentwintigste 007-film is 
momenteel in postproductie. Voor meer informatie kunt u terecht op www.007.com. 

 

Over Jaguar Land Rover: De toekomst van moderne luxe opnieuw uitvinden door design 
 
Jaguar Land Rover herschrijft de toekomst van moderne luxe door middel van design, via zijn sterk 
verschillende Britse merken. 

Ons huidige gamma omvat zowel zuiver elektrische wagens als oplaadbare hybrides en ‘mild 
hybrids’, evenals de nieuwste diesel- en benzinemotoren. Overal ter wereld is er vraag naar onze 
toonaangevende Jaguars en Land Rovers. In boekjaar 2020/2021 verkochten we 439.588 wagens in 
127 landen. Land Rover is wereldmarktleider in luxe-SUV’s met zijn drie Range Rover-, Discovery- en 

http://www.007.com/


  

 
Defender-families. Jaguar was het eerste merk ooit dat een prestigieuze, volledig elektrische 
prestatie-SUV aanbood: de Jaguar I-PACE. 

We zijn een Brits bedrijf in hart en nieren, met twee grote ontwerp- en ontwikkelingssites, drie 
productievestigingen, een motorfabriek en een batterijassemblagefabriek. We hebben ook 
autofabrieken in China, Brazilië, India, Oostenrijk en Slowakije. Drie van onze zeven 
technologiecentra bevinden zich in het Verenigd Koninkrijk – Manchester, Warwick (NAIC) en Londen 
– met bijkomende sites in Shannon (Ierland), Portland (VS), Boedapest (Hongarije) en Shanghai 
(China). 

Centraal in onze Reimagine-strategie staat de elektrificatie van de merken Land Rover en Jaguar met 
twee duidelijke en sterk verschillende persoonlijkheden. Alle Jaguar- en Land Rover-modellen zullen 
tegen het einde van dit decennium verkrijgbaar zijn in een volledig elektrische uitvoering. Dit is het 
begin van de reis die het bedrijf onderneemt om tegen 2039 netto emissievrij te worden in zijn 
toeleveringsketen, producten en activiteiten. 

Als volwaardige dochteronderneming van Tata Motors sinds 2008 heeft Jaguar Land Rover een 
ongeëvenaarde toegang tot toonaangevende wereldspelers in technologie en duurzaamheid binnen 
de bredere Tata Group. 

 

Over Jaguar Land Rover 
 
Jaguar Land Rover is de grootste autoconstructeur van het Verenigd Koninkrijk en is opgebouwd rond 
twee iconische Britse automerken: Land Rover, 's werelds toonaangevende merk van prestigieuze 
terreinwagens, en Jaguar, een van de meest vooraanstaande luxe- en sportwagenmerken ter wereld. 

Bij Jaguar Land Rover worden we gedreven door de passie om onovertroffen wagens te bouwen en 
onze klanten fantastische ervaringen te bieden gedurende hun hele levensduur. Onze producten 
worden wereldwijd verkocht. In 2019 verkocht Jaguar Land Rover 557.706 wagens in 127 landen.  

We ondersteunen ongeveer 260.000 mensen bij onze retailers, leveranciers en lokale afdelingen. We 
zijn een Brits bedrijf in hart en nieren, met twee grote ontwerp- en ontwikkelingssites, drie 
productievestigingen, een motorfabriek en een binnenkort te openen batterijmontagefabriek. We 
hebben ook autofabrieken in China, Brazilië, India, Oostenrijk en Slowakije. evenals zeven 
technologiecentra. In het Verenigd Koninkrijk zijn deze centra gevestigd in Manchester, Warwick 
(NAIC) en Londen. In de rest van de wereld bevinden ze zich in Shannon (Ierland), Portland (VS), 
Boedapest (Hongarije) en Changshu (China). 

We beschikken over een heel gamma geëlektrificeerde producten, van volledig elektrische wagens tot 
plug-inhybrides en ‘mild hybrids’, en blijven daarnaast ook de nieuwste diesel- en benzinemotoren 
aanbieden. Alle nieuwe modellen van Jaguar en Land Rover krijgen een geëlektrificeerde versie, wat 
de keuze voor onze klanten verder zal verruimen.  

 
 
Sociale mediakanalen van Land Rover: 

www.facebook.com/landroverbelgium/ 

www.instagram.com/landroverbelux/ 

www.youtube.com/user/LandRoverBELUX 

 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.media.landrover.com of neemt u contact op met: 
Annick Van Cauwenberge 
PR Manager Jaguar Land Rover Belux 
T: 03 241 11 35 
M : 0476 319 629 
E : avancauw@jaguarlandrover.com 

http://www.facebook.com/landroverbelgium/
http://www.media.landrover.com/
mailto:avancauw@jaguarlandrover.com

