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JAGUAR LAND ROVER VIERT HET PLATINA JUBILEUM VAN DE 

KONINGIN 

 

• Feestcommissie: Het Britse Rode Kruis, dat onder bescherming van Hare Majesteit de 

Koningin staat, viert feest met een nieuwe Defender 130 die speciaal werd besteld voor 

haar platina jubileum  

• 26 Jaguars en Land Rovers:  Iconische voertuigen van de twee Britse merken zullen te 

zien zijn in de jubileumoptocht, waaronder twee van de geliefde Land Rover Defenders van 

Hare Majesteit en verschillende historisch belangrijke Jaguars E-type 

• Bond-intermezzo: Een Jaguar XKR uit Die Another Day krijgt het gezelschap van Land 

Rovers uit Skyfall en No Time To Die  

• Uniek: Een speciaal ontworpen, op maat ontwikkelde Jaguar E-type Roadster Series 1 uit 

1965 beleeft zijn publieksdebuut in de parade  
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• Koninklijke mandaten: Jaguar Land Rover heeft drie koninklijke mandaten en heeft een 

partnerschap met de koninklijke familie dat nog verder teruggaat dan de kroning van de 

koningin in 1952 

• Jaguar- en Land Rover-fans: Grote Britse namen zoals Luke Evans, Bear Grylls OBE, 

Jason Robinson OBE, David Gandy en Jess Hawkins betuigen hun steun door plaats te 

nemen aan het stuur van deze iconische voertuigen 

 

Woensdag 1 juni, Antwerpen, Jaguar Land Rover viert samen met Hare Majesteit het jubileum 

van de koningin: 26 van haar wagens nemen op zondag 5 juni deel aan de optocht voor haar 

platina jubileum. Om zeventig jaar toegewijde dienst van de koningin te vieren, geeft Land Rover 

het Britse Rode Kruis een nieuwe Defender 130 om zijn activiteiten in het Verenigd Koninkrijk te 

ondersteunen. 

De Land Rover-ingenieurs zullen samenwerken met vertegenwoordigers van de 

liefdadigheidsinstelling, die de bescherming van de koningin geniet, om de Defender 130 aan te 

passen voor hij in gebruik wordt genomen. Land Rover ondersteunt de Internationale Federatie 

van Rode Kruis- en Rode Halvemaanverenigingen al sinds 1954. 

Chris Davies, Head of Crisis Response: “We zijn verheugd de Defender 130 te mogen 

ontvangen en kijken ernaar uit om hem de komende maanden samen met het team van Land 

Rover aan te passen. Dit is de langste versie ooit van het model en die verhoogde capaciteit 

zullen we benutten om nieuwe en unieke functies te integreren die onze noodhulp- en 

ambulancewerking beter zullen ondersteunen. De terreincapaciteiten van de wagen geven ons 

de vrijheid om bij noodsituaties en rampen mensen in afgelegen gebieden in heel het Verenigd 

Koninkrijk te bereiken.”  

De optocht ter gelegenheid van het platina jubileum van de koningin is een eerbetoon aan de 

creativiteit en vindingrijkheid van de mensen van het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest 

tijdens haar zeventigjarige bewind. Twee geliefde Land Rover Defenders van Hare Majesteit 

zullen eraan deelnemen, net als drie Jaguar- en Land Rover-modellen uit James Bond-films en 

een reeks zeldzame Jaguar-cabrio’s, waaronder een op maat gemaakte E-type Roadster Series 

1 uit 1965. Deze eenmalige renovatie omvat een complete lijst van verbeteringen uitgevoerd door 

de deskundige technici van Jaguar Classic Works en een metaalblauwe lak geïnspireerd op de 

Union Flag.  
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Chris Thorp, Chief of Staff bij Jaguar Land Rover: “Het is een ware eer voor onze voertuigen 

om een rol te spelen in deze belangrijke gelegenheid om het platina jubileum van Hare Majesteit 

te vieren. Als langst regerende vorst van het Verenigd Koninkrijk, hoofd van het Gemenebest, 

beschermvrouw van meer dan 600 liefdadigheidsinstellingen en moeder, grootmoeder en 

overgrootmoeder, is de koningin een opmerkelijk rolmodel. We zijn dan ook verheugd om dit 

vandaag met haar te vieren.” 

 

Andere belangrijke Jaguar- en Land Rover-modellen die deelnemen aan de optocht zijn onder 

meer de eerste Land Rover die de wereld ooit heeft gezien en die werd onthuld op het Autosalon 

van Amsterdam in 1948. Als ode aan Jaguars evolutie naar een zuiver elektrische toekomst, krijgt 

de parade een F-PACE Electric Hybrid in een specifieke livery, ontworpen in samenwerking met 

drumsensatie Nandi Bushell, en een zuiver elektrische I-PACE uit de E-Trophy-raceklasse. 

 

De bruisende en kleurrijke parade zal een route van 3 km afleggen in The Mall en Buckingham 

Palace, als verwijzing naar de route van de kroning zeventig jaar geleden. Er zullen meer dan 

10.000 vrijwilligers en creatieve namen aanwezig zijn die elk van de zeven decennia van de 

koningin op de troon vieren met een carnaval van kunst, muziek, theater en dans. De Jaguars en 

Land Rovers zullen tijdens de optocht worden bestuurd door bekende fans van beide merken en 

culturele iconen, van Bear Grylls tot Dame Joan Collins. 

 

EINDE 

 

Aantekeningen voor de redacteurs:  
 
Land Rover ontving zijn eerste koninklijke mandaat in 1951 van Koning George VI, die een van de vroege 
prototypemodellen van het bedrijf had getest. In datzelfde jaar ontving Daimler, dat in 1960 onderdeel van 
Jaguar werd, eveneens een koninklijk mandaat van HM de koningin, die toen de koningin moeder werd. 
 
Vandaag de dag heeft Jaguar Land Rover koninklijke mandaten als ‘Manufacturers of Motor Vehicles, By 
Appointment’ van de twee huidige verleners: H.M. de koningin, Z.K.H. de prins van Wales. Bovendien 
genoot Land Rover tijdens het leven van koningin Elizabeth – de koning-moeder – de zeldzame 
onderscheiding om mandaten van de vier verleners tegelijk te hebben. 
 
Contactpersonen: Laura Wood lwood3@jaguarlandrover.com +44 7342 026 099 

Voor meer informatie over de Reimagine-strategie van Jaguar Land Rover kunt u terecht op 
https://www.jaguarlandrover.com/reimagine 

https://www.jaguarlandrover.com/reimagine
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Rode Kruis- en Rode Halvemaanverenigingen 

Land Rover ondersteunt de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halvemaanverenigingen  
(IFRC) sinds 1954 en blijft zijn relatie met ‘s werelds grootste humanitaire organisatie trots onderhouden. 
Experts op de wereldwijde fleetbasis van de IFRC in Dubai namen deel aan het wereldwijde 
testprogramma van de Defender voor hij in 2019 zijn wereldpremière beleefde en deelden waardevolle 
inzichten en feedback. 

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 2021/2022 verkochten we 376.381 wagens in 123 landen. Land Rover 
is wereldmarktleider in luxe-SUV’s met zijn drie Range Rover-, Discovery- en 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. 

Om het bedrijf te helpen deze doelstelling te halen, heeft Jaguar Land Rover zich geëngageerd om de 
uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen met 46 procent bij zijn activiteiten en met 54 
procent in zijn waardeketens. De doelstellingen, die werden goedgekeurd door het Science Based Targets 
initiative (SBTi), bevestigen de weg van de onderneming naar een emissiereductie voor 1,5 °C, conform 
het Akkoord van Parijs. 

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. 

Sociale mediakanalen van Jaguar: 

www.facebook.com/JaguarBelux 

www.instagram.com/jaguarbelux/ 

www.youtube.com/user/JaguarBELUX 

 

Sociale mediakanalen van Land Rover: 

www.facebook.com/landroverbelgium/ 

www.instagram.com/landroverbelux/ 

www.youtube.com/user/LandRoverBELUX 
 

https://www.facebook.com/JaguarBelux
http://www.instagram.com/jaguarbelux/
https://www.youtube.com/user/JaguarBELUX
http://www.facebook.com/landroverbelgium/
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Voor meer informatie kunt u terecht op www.media.jaguar.com en 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.media.jaguar.com/
http://www.media.landrover.com/
mailto:avancauw@jaguarlandrover.com

