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Land Rover en World Rugby bundelen krachten
voor Rugby World Cup 2023
Land Rover is onlangs toegetreden als vijfde wereldwijde partner voor de Rugby

World Cup 2023 in Frankrijk. Samen zijn Land Rover en World Rugby klaar om

een nieuw hoofdstuk aan hun succesvolle relatie toe te voegen. Om dit te vieren,

krijgen Land Rover rugby-ambassadeurs Dimitri Yachvili en Bryan Habana

gezelschap én hulp van de achtjarige Arthur uit Parijs, die voor Land Rover de

aandacht wil vestigen op jonge rugby-fans.
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Het is overigens niet voor het eerst dat Land Rover samenwerkt met de World Rugby Cup. De

samenwerking ging al van start in 2015 en sindsdien heeft Land Rover duizenden kinderen van

over de hele wereld geïnspireerd met diverse activiteiten en het mascotte-programma van de

Rugby World Cup, waardoor jonge rugby-fans zich kunnen aansluiten bij de teamcaptains op

het veld voor de wedstrijden van het evenement.

 

Om de gezamenlijke inzet van Land Rover en World Rugby voor een duurzamere toekomst

extra kracht bij te zetten, zullen de Rugby World Cup 2023-mascottes bekend staan   als Land

Rover Defenders of Tomorrow en zullen ze een belangrijk onderdeel vormen van de

wereldwijde Land Rover campagne. Deze jeugdige mascottes worden, evenals Arthur,

geselecteerd op basis van hun passie en toewijding om de wereld ten goede te veranderen.

De jonge Arthur kwam op het pad van Land Rover via de langdurige samenwerking van Land

Rover France met de Top 14-competitie van Frankrijk. Hij speelt rugby voor Racing club

Asnières (sur Seine) in de buurt van Parijs.

 

Arthur kan inmiddels niet wachten om als officiële mascotte aan de slag te gaan: “Ik ben super

enthousiast om de eerste Land Rover Defender of Tomorrow te zijn. Ik kan niet wachten tot de

Rugby World Cup 2023 in Frankrijk van start gaat, en ik alle vrienden van mijn rugbyclub

kan vertellen dat ik op het veld sta!”

 

World Rugby-voorzitter Sir Bill Beaumont: “Land Rover is een échte rugby-partner, die

betrokken is op alle niveaus binnen de sport en wij zijn trots dat wij onze wereldwijde

samenwerking voor de Rugby World Cup 2023 in Frankrijk op deze manier kunnen

uitbreiden. Met dit toernooi en als rugby-familie zetten wij ons in om een   positieve impact te

realiseren in Frankrijk en op grotere schaal op onze planeet, zodat ook toekomstige generaties

ervan kunnen blijven genieten. Onze wereldwijde partnerships met Land Rover hebben de

rugbysport inmiddels veel gebracht. In Japan bijvoorbeeld maakten zo’n 10.000 kinderen

kennis met rugby dankzij de actieve steun van Land Rover aan het Impact Beyond-

programma. We zijn dan ook enorm blij om diezelfde visie en toewijding voor Frankrijk 2023

te delen en kijken uit naar een verdere samenwerking. Zo hopen wij samen positieve

veranderingen voor de toekomst te stimuleren."

 



Lennard Hoornik, Chief Commercial Officer bij Land Rover: "Land Rover en de rugbysport zijn

al twee decennia innig met elkaar verbonden. Nu is het tijd om een nieuw hoofdstuk toe te

voegen aan dit verhaal, want wij delen de toewijding van de Rugby World Cup 2023 om door

middel van deze prachtige sport een positief verschil te maken voor de samenleving. De

komende drie jaar vertegenwoordigen een belangrijke tijd voor Land Rover, op de weg naar

volledige elektrificatie. De Rugby World Cup zal daarbij een belangrijke rol spelen.”

 

France 2023 CEO Claude Atcher voegt toe: "Wij zijn zeer vereerd om Land Rover te

verwelkomen als Global Worldwide partner van de Rugby World Cup France 2023. Naast de

historische toewijding van Land Rover aan rugby, van de basis tot het summum van de sport,

heeft Land Rover een ambitieuze ‘roadmap’ voor elektrificatie en positieve maatschappelijke

impact uitgestippeld. Deze ligt helemaal in lijn met de ambitie van ons evenement. Wij zijn erg

blij om te profiteren van de kennis van Land Rover en hun steun bij de organisatie van de

Rugby World Cup.”

 

Gerry McGovern, Chief Creative Officer bij Land Rover: "Wij vieren onze gedeelde waarden

met de rugby-gemeenschap, waaronder passie, integriteit en onze toewijding om altijd verder

te kijken dan de horizon. De Rugby World Cup 2023 biedt nóg meer mogelijkheden om de

kracht van rugby te demonstreren, waarbij de spelers inspirerende rolmodellen zijn voor

toekomstige generaties.”

 

Meer informatie over het Land Rover Defenders of Tomorrow-programma wordt in het

voorjaar van 2022 bekendgemaakt.

 

World Rugby

 

World Rugby is een internationale federatie en een wereldwijde community met meer dan 500

miljoen fans en maar liefst 10 miljoen spelers binnen 128 nationale federaties. Deze federaties

zijn aangesloten via zes regionale verenigingen.

 



Het belangrijkste doel van World Rugby, gevestigd in Dublin, Ierland, is de rugbysport te laten

groeien door de sport relevanter en toegankelijker te maken. Rugby is een wereldwijde sport

voor iedereen en de sport heeft inmiddels een stevige groei ingezet. De drijvende kracht achter

deze positieve ontwikkeling wordt gevormd door de grote evenementen van World Rugby, van

de Rugby World Cups voor heren en dames en het U20-kampioenschap, dat de toekomstige

sterren van de sport viert, tot de Rugby World Cup Sevens en HSBC World Rugby Sevens

Series, die een belangrijke rol spelen bij het aantrekken van nieuwe fans.

 

Het financiële succes van de Rugby World Cup voor heren stelt World Rugby in staat om flink

te investeren in de verdere ontwikkeling en groei van de sport, van speelplaatsen bij scholen tot

het podium. Zo zorgt World Rugby ervoor dat de sport voor zoveel mogelijk mensen

toegankelijk is en blijft. Tussen 2020 en 2023 zal de internationale federatie meer dan 626

miljoen euro in de sport investeren, een toename van maar liefst 22 procent ten opzichte van de

vorige vierjarige bedrijfscyclus.

www.world.rugby/vision

 

Land Rover

 

Sinds 1948 produceert Land Rover authentieke 4x4's die, door het hele modellengamma heen,

representatief zijn voor een breed scala aan (toepassings)mogelijkheden. De Land Rover

modellen Defender, Discovery, Discovery Sport, Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover

Velar en Range Rover Evoque staan ieder voor zich aan de top binnen hun eigen segment van

de SUV-wereld.

 

Land Rover heeft inmiddels een omvangrijke portfolio aan geëlektrificeerde voertuigen in het

modellengamma, met volledig elektrische, plug-in hybride en mild-hybride modellen.

Daarnaast blijft Land Rover de nieuwste generatie, zeer efficiënte diesel- en benzinemotoren

aanbieden. Alle nieuwe automodellen van Jaguar en Land Rover bieden de mogelijkheid tot

elektrificatie, waardoor Land Rover-klanten in de nabije toekomst nóg meer keuze zullen

hebben.

www.landrover.nl

 

Rugby World Cup 2023

 

http://www.world.rugby/vision
http://www.landrover.nl/


De Rugby World Cup 2023 is alweer de tiende editie van dit evenement en vindt deze keer

plaats in Frankrijk, van 8 september t/m 28 oktober, met wedstrijden die worden gespeeld op

negen locaties in tien steden. Het toernooi strijkt daarmee voor de tweede keer neer in

Frankrijk, na een gedenkwaardig evenement in 2007.

De RWC 2023 zal plaatsvinden in het jaar waarin de 200e verjaardag van de sport zal worden

gevierd. De credits voor het ‘uitvinden’ van het moderne rugby gaat naar Rugby School-leerling

William Webb Ellis, die in 1823 het ‘rugby-voetbal’ uitvond door ‘een fijne minachting voor de

regels’ te tonen bij het vangen van de bal en ermee weg te rennen.

 

De RWC 2023 zal grote stappen zetten op het gebied van sociale verantwoordelijkheid,

inclusiviteit en duurzaamheid, gericht op vier belangrijke pijlers: actief actie ondernemen voor

duurzaamheid en circulaire economie; ondersteuning van onderwijs, training en

werkgelegenheid; respect voor en bescherming van het milieu; en bevordering van inclusiviteit

door een voorvechter te zijn van gendergelijkheid.

 

Aan de Rugby World Cup 2023 nemen 20 teams deel – waarvan 12 zich rechtstreeks

kwalificeerden door in de top drie te eindigen in hun poule tijden het event van 2019 in Japan,

en acht werden toegevoegd na een wereldwijd kwalificatieproces. In totaal worden er 48

wedstrijden gespeeld, verdeeld over 51 dagen.
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Land Rover specialiseert zich al sinds 1948 in het ontwerpen en produceren van authentieke
vierwielaangedreven auto’s die zich onderscheiden door de grootste omvang van capaciteiten in hun
respectievelijke segmenten. Daarbij neemt Land Rover zijn verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. Onze
activiteiten op dit gebied zijn gebundeld in ons Our Planet programma. Dit omvat duurzame productie,
ontwikkeling van nieuwe technologie en de humanitaire activiteiten kennis verruimen en levenskwaliteit
verbeteren. De assemblage van alle modellen gebeurt al sinds begin 2006 volledig klimaatneutraal. Zie
www.landrover.nl/ourplanet voor meer informatie. Iedere nieuwe Land Rover heeft 3 jaar volledige
fabrieksgarantie met een maximum van 100.000 km, 6 jaar carrosseriegarantie en uitgebreide 24-uurs
hulpverlening bij pech onderweg voor een periode van 3 jaar.

Land Rover Nederland
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