
 

LAND ROVER CLASSIC ONTHULT EXCLUSIEF ELLIOT 
BROWN-HORLOGE, GEÏNSPIREERD OP DE NIEUWSTE 

CLASSIC DEFENDER WORKS V8 TROPHY II  

Samen met Land Rover Classic werd een beperkte oplage van 1.000 Elliot Brown Trophy 
Expedition-horloges gecreëerd voor hun partnerschap als officiële tijdopnemer voor de Land 

Rover Trophy 

▪ Land Rover Classic en horlogemaker Elliot Brown hebben samen een nieuw en 
uiterst aantrekkelijk horloge gecreëerd als eerbetoon aan het erfgoed van de 
wereldwijde Land Rover-expedities 

 
▪ Het horloge werd samen met de nieuwste Classic Defender Works V8 Trophy II 

ontworpen en heeft een op expedities geïnspireerde camouflage die de buitenkant 
van de wagen weerspiegelt  
 

▪ Het unieke stuk, gebaseerd op het best verkopende Holton Professional-model van 
Elliot Brown, omvat een geharde PVD-coating met camouflagedesign en een matte 
roestvrije behuizing met verborgen silhouetten van huidige en vroegere Land Rovers, 
die 's nachts zichtbaar zijn of met een krachtige UV-zaklamp  
 

▪ Elke klant van de Classic Defender Works V8 Trophy II werd uitgenodigd om deel te 
nemen aan de tweede, speciaal opgezette driedaagse Land Rover Trophy-wedstrijd, 
georganiseerd door Land Rover Classic, waarvan Elliot Brown een belangrijke 
partner is 
 

▪ Een unieke Competitor’s Edition van het Elliot Brown-horloge werd exclusief 
gereserveerd voor klanten van de wagen 
 

▪ De lancering van de beperkte oplage van 1.000 Elliot Brown Trophy Expedition-
horloges, elk met een prijs van £595, zal samenvallen met de onthulling van de Land 
Rover Classic Defender Works V8 Trophy II  



 

Antwerpen, 28 juli 2022 – Land Rover Classic heeft zijn partnerschap met Elliot Brown 
Watches – de officiële tijdopnemer van de Land Rover Trophy-competitie – voortgezet met de 
lancering van 1.000 nieuwe Trophy Expedition-uurwerken. Het horloge met een prijs van £595 
is geïnspireerd op de New Classic Defender Works V8 Trophy II, die hulde brengt aan zeven 
decennia van Land Rover-ontdekkingen en -avonturen over de hele wereld. 

Elk van de 1.000 exclusieve uurwerken, gebaseerd op het best verkopende Holton 
Professional-model van Elliot Brown, deelt enkele kenmerken die beïnvloed zijn door de 
iconische 4x4, zoals zijn unieke camouflagedesign en oplichtende silhouetten van Land 
Rovers doorheen zijn expeditiegeschiedenis. Het is verkrijgbaar als aanvulling op het unieke 
Competitor’s Edition-horloge dat exclusief is voorbehouden aan klanten van de wagen.  

Michael van der Sande, Managing Director van Jaguar Land Rover Special Vehicle 
Operations: “De nieuwste Classic Defender Works V8 Trophy II was een geweldig project om 
aan te werken. We zijn blij te zien dat onze creatieve elementen werden verwerkt in het Land 
Rover Trophy Expedition-horloge. Land Rover is al meer dan zeven decennia betrokken bij 
wereldwijde expedities; dit partnerschap met de officiële tijdopnemer Elliot Brown helpt ons 
om onze geschiedenis te vieren met een uniek, aantrekkelijk en stoer horloge dat verwijst naar 
alles waar onze Classic Defender Works V8 Trophy II voor staat.” 

Het horloge werd ontworpen samen met de Classic Defender Works V8 Trophy II en 
onderscheidt zich door complexe details, met elementen geïnspireerd op de beperkte reeks 
van 25 wagens, waaronder de unieke camouflage van elke wagen. Het design omvat 23 
locaties die in meer dan 70 jaar hebben bijgedragen tot Land Rovers illustere avonturen op 
het terrein en zijn ontdekkingstochten.  
 
Net als bij de beperkte reeks voertuigen zijn op elk horloge ook silhouetten van oude en 
nieuwe Land Rover Defenders te zien. Op het horloge zijn die zichtbaar in het donker en 
overdag via een UV-zaklamp die bij elk uurwerk wordt geleverd. Het camouflagedesign komt 
ook tot uiting in de driekleurige wijzerplaat van hoogwaardig SuperLuminova® dat 's nachts 
oplicht om wit, ijsblauw en lichtgroen te gloeien. 
 
Unieke wijzerplaataccenten met o.a. zwarte wijzers en een wit, lollyvormig tegengewicht op 
de tweede wijzer met ijsblauw puntje. Onderaan de wijzerplaat, onder het 6-urenstaafje, staan 
de woorden "Freezing Point" samen met een bevroren ster in licht ijsblauw op de 32 seconden. 
De kast toont het unieke nummer dat elk horloge krijgt, samen met het Land Rover Trophy-
logo, de Britse vlag en de silhouetten van Series Land Rovers, licht geborsteld om te 
contrasteren met de donkere, matte achtergrond. 
 
Het horloge is afgewerkt met een op maat gemaakte, zachtrubberen band met vouwsluiting 
van Elliot Brown voor de perfecte combinatie van comfort, functionaliteit en esthetiek. De 
perfecte aanvulling op de aandacht voor detail die aan elke Classic Defender Works V8 
Trophy II wordt besteed, gebouwd door Land Rover Classic Works.  
 
  



 

Ian Elliot, medeoprichter van Elliot Brown Watches: “De Holton Professional is een horloge 
met een zeldzame stamboom, ontworpen voor professioneel gebruik en de favoriete keuze 
van avonturiers, gespecialiseerde militairen en hulpdiensten. De ontwikkeling van de beperkte 
reeks Holton Land Rover Trophy Expedition is een van de leukste projecten ooit, met tal van 
fantasierijke details die het uitzonderlijke karakter van de Classic Defender Works V8  
Trophy II vieren.” 
 
De bekendmaking van het Elliot Brown Trophy Expedition-horloge valt samen met de 
onthulling van de Classic Defender Works V8 Trophy II door Land Rover Classic. Deze 
beperkte reeks wordt aangedreven door de 5.0 V8-benzinemotor van Land Rover, goed voor 
297kW/405pk en 515 Nm koppel, en beschikt over een ZF-achttrapsautomaat. Elk model 
wordt grondig onder handen genomen met een opgewaardeerde ophanging, verbeterde 
stuurinrichting en opgewaardeerde remmen.  

Klanten krijgen niet alleen de kans om een uniek verzamelstuk te kopen, maar worden ook 
uitgenodigd om deel te nemen aan de tweede exclusieve driedaagse Land Rover Trophy-
wedstrijd, waarvan Elliot Brown de officiële tijdopnemer zal zijn.  

De 90-, 110- en 110-versie met dubbele cabine van de Defender Works V8 Trophy II worden 
nu rechtstreeks te koop aangeboden door Land Rover Classic, met prijzen die beginnen bij 
225.000 pond voor een Defender 90 in het Verenigd Koninkrijk (prijs op aanvraag in België). 
Voor wie zijn eigen Defender wil verfraaien met enkele esthetische elementen van de Classic 
Works V8 Trophy II, zal Land Rover Classic originele accessoires met Trophy-invloeden 
aanbieden die later in 2022 worden aangekondigd. 

Het Land Rover Trophy Expedition-horloge van Elliot Brown is verkrijgbaar op 
https://elliotbrownwatches.com/pages/land-rover-classic-trophy voor de prijs van £595. 

 
EINDE 

 

  

https://elliotbrownwatches.com/pages/land-rover-classic-trophy


 

Meer informatie 

TECHNISCHE GEGEVENS Elliot Brown Holton Land Rover Trophy II Expedition-

horloge 

Kastmateriaal Zeewaterbestendig roestvrij staal 316L 

Kastafwerking Mat dampgestraald oppervlak met een ‘dazzle camo’ PVD-coating van 0,8 

micron, gehard tot 1200HV  

Kastrug Individueel genummerd, gestempeld en gegraveerd met Land Rover Trophy-

logo, Britse vlag, met bouten bevestigd met ruim bemeten afdichtingen 

Lunette  120-kliks unidirectionele duikerslunette met hoge grip, roestvrijstalen inzetstuk 

gehard tot 1200HV met SuperLuminova®-markeringen 

Beweging Zwitsers Ronda Caliber 715 met indicator voor laag batterijniveau, beveiligd in 

een behuizing met interne ‘zwevende’ schokdemping 

Wijzerplaat Driekleurig SuperLuminova®-camouflagedesign in blauw, groen en wit met 

verborgen Land Rover Defender-silhouetten die zichtbaar worden wanneer de 

wijzerplaat oplicht. ‘Freezing Point’ in lichtblauwe letters op 6 uur naast het 

cijfer voor 32 seconden in lichtblauw betekent 32° F, vriespunt. 

Glas Saffierglas van 2 mm met interne antireflecterende coating 

Wijzers Heldere zwarte wijzers met wit lollyvormig tegengewicht, lichtblauw puntje op 

de secondenwijzer 

Kroon Drievoudig verzegelde schroefkroon met hoge grip, verzonken op 4u 

Horlogeband Op maat gesneden, uit EPDM-rubber en voorzien van een dubbele 

vouwsluiting met microfit-aanpassing 

Bandstangen Snel te vervangen, inschroefbare massieve roestvrije stangen 

Accessoires Geleverd met gereedschap om de horlogeband te verwisselen, plus krachtige 

oplaadbare micro-zaklamp met UV-/wit ledlicht 

Testen Elk horloge is drie keer getest onder druk, inclusief in water op 200m 

 
 
Aantekeningen voor redacteurs 
 
Land Rover Classic is de officiële bron van authentieke wagens, deskundige diensten, 
originele onderdelen en onvergetelijke ervaringen voor liefhebbers van klassieke Land 
Rovers uit de hele wereld.  
 
Alle vragen van potentiële Classic Defender-klanten moeten worden gericht aan:  
 
sales@classic-jaguarlandrover.com / +44 (0) 2476 566 600 / www.landrover.com/classic 
 
Voor meer informatie over het volledige gamma wagens, diensten, onderdelen en 
ervaringen aangeboden door Land Rover Classic kunt u terecht op 
www.landrover.com/classic 
 

mailto:sales@classic-jaguarlandrover.com
http://www.landrover.com/classic
http://www.landrover.com/classic


 

Voor meer informatie over Land Rover Classic Parts, inclusief upgrades voor de klassieke 
Defender, bezoek www.parts.jaguarlandroverclassic.com 
 
Bijkomende media-informatie over Land Rover Classic is beschikbaar op 
www.media.landrover.com 
 
PR-contactgegevens van Elliot Brown:  Jo Lowe / jo@springpr.com / +44 (0) 7788811192 
Klanten kunnen hun vragen over Elliot Brown-horloges stellen via: 
https://elliotbrownwatches.com/pages/land-rover-classic-trophy, +44 (0) 1202 338600 of 
info@elliotbrownwatches.com 

 
  
Over Elliot Brown 
 
Elliot Brown Watches staat erom bekend dat het de meest robuuste horloges op de planeet 
maakt. Oude vrienden Ian Elliot en Alex Brown delen jarenlange, geheel unieke 
vaardigheden als horlogemakers uit de wereld van extreme sporten. Deze kennis vormt de 
basis voor hun buitengewoon capabele horloges. 
 
Over Land Rover 
Al sinds 1948 bouwt Land Rover rasechte 4x4's met volwaardige terreincapaciteiten over het 
hele modelgamma. De Defender, Discovery, Discovery Sport, Range Rover, Range Rover 
Sport, Range Rover Velar en Range Rover Evoque zijn elk wereldwijd de referentie in hun 
SUV-segment. 80 procent van het modellengamma wordt geëxporteerd naar meer dan 
100 landen. 
 
 
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 
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