
Paul Haarhuis geeft sportiviteit de ruimte met
nieuwe Jaguar XF Sportbrake
Paul Haarhuis, coach van de Nederlandse Fed Cup- en Davis Cup-teams én

Jaguar-ambassadeur, heeft gekozen voor de ruimte, de veelzijdigheid en de

sportiviteit van de nieuwe Jaguar XF Sportbrake. Voor de meervoudig Grand

Slam-winnaar is de XF Sportbrake ideaal: de dynamische premium estate biedt

hem zowel zakelijk als privé alle ruimte. En ook dankzij de sportiviteit van Jaguar

is de match perfect.



Een plek die zowel voor Paul Haarhuis als voor de Jaguar XF Sportbrake een bijzondere

betekenis heeft, is het Centre Court van Wimbledon. In 1998 behaalde Haarhuis hier de titel in

het herendubbelspel. Bij de afgelopen editie van ‘The Championships’ was het fameuze Centre

Court ook het decor voor de onthulling van de nieuwste generatie van de Jaguar XF Sportbrake.

Wimbledon-kampioen Andy Murray trok daar het doek van de auto. De ceremonie op het

heilige gras stond niet op zichzelf: Jaguar is Official Car Partner van het wereldberoemde

tennistoernooi.

Vrouwen én mannen terug in de wereldgroep

Mede door de link met de tennissport is Haarhuis al jarenlang Jaguar-ambassadeur. Als

dubbelspeler behaalde hij alle Grand Slam-titels en ook als coach is Haarhuis zeer succesvol: in

2015 leidde hij het Fed Cup-team (vrouwen) terug naar de wereldgroep en afgelopen september

promoveerde het Nederlandse Davis Cup-team (heren) ook weer naar de wereldgroep.

De kleur van Wimbledon

Haarhuis en Jaguar mogen dan beide veel met tennis hebben, het is niet alleen de Centre Court-

connectie waardoor Haarhuis zich verheugt op zijn nieuwe XF Sportbrake: “Mijn ‘daily driver’

moet veelzijdig zijn. Hij moet ruimte bieden voor bijvoorbeeld een rit met Davis Cup teamleden,

inclusief hun tennisuitrusting, en daarbij is het onze familieauto. Dat betekent automatisch dat

ik veel kilometers maak. Daarvoor is de combinatie 2.0 diesel en automaat perfect: efficiënt én

comfortabel. Maar hoe ik de auto ook gebruik: het is een beauty. En dat hij daarbij ook nog is

uitgevoerd in wit, dé Wimbledon-kleur, maakt het plaatje helemaal compleet.”
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OVER JAGUAR LAND ROVER NEDERLAND

Onze merken kenmerken zich door een lange historie van innovatie en design. Jaguar maakte zijn debuut in
1935 en Land Rover werd geïntroduceerd in 1948.

Vanaf hun introductie zijn onze merken altijd toonaangevend geweest op het gebied van technische innovatie in
alle disciplines van personenauto- en 4x4-ontwikkeling. Met onze revolutionaire technologieën, prestaties en
vakmanschap hebben wij steeds opnieuw grenzen verlegd in de auto-industrie. Onze inspanningen hebben
geleid tot enkele van de meest iconische modellen die ooit op de weg zijn verschenen.
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