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Britse prins Harry bezoekt Den Haag in
aanloop naar Invictus Games 2020 in
Zuiderpark
Beesd, 9 mei 2019 – De Britse prins Harry bezoekt Den Haag in aanloop naar de

Invictus Games 2020 die volgend jaar in het Haagse Zuiderpark plaatsvinden.

Jaguar Land Rover is partner van de Invictus Games.

 

Jaguar Land Rover is al sinds de eerste Invictus Games in 2014 partner van het

sportevenement, dat gewonde en gehandicapte militairen inspireert bij hun herstel en

revalidatie en bij het grote publiek meer begrip en respect wil kweken voor hun situatie.

 

⏲

https://jlrnederland.pr.co/


Prins Harry ontmoet als beschermheer van de Invictus Games Foundation de organisatoren en

mogelijke deelnemers van de Invictus Games 2020. Dat gebeurt tijdens een bijeenkomst in het

Zuiderpark, precies een jaar voordat de vijfde editie van de Invictus Games van start gaat. De

vorige edities vonden plaats in Londen, Orlando (VS), Toronto (Canada) en Sydney (Australië).

 

Prof Dr Ralf Speth, Jaguar Land Rover Chief Executive Officer: “Everyone at Jaguar

Land Rover is hugely passionate about the Invictus Games. We are delighted to continue as

Presenting Partner for 2020. Having been to the US, Canada and Australia, we are excited to

welcome this inspirational event back to Europe. I am so proud the competitors will be among

the first people in the world to drive the new Defender when they compete in the Jaguar Land

Rover Driving Challenge in The Hague.”

 

Marc Bienemann, Managing Director van Jaguar Land Rover Benelux: “Het is een

eer dat de Invictus Games Foundation Nederland heeft gekozen voor de terugkeer van de

Games naar Europa. Dit wereldwijde evenement gebruikt de kracht van sport om het leven

van mensen weer een positieve wending te geven. Iedereen bij Jaguar Land Rover Nederland

doet er alles aan om de deelnemers en de organisatoren te ondersteunen, terwijl we aftellen

naar mei 2020.”

 

Prins Harry krijgt in Den Haag niet alleen een prototype te zien van de nieuwe generatie Land

Rover Defender, die later dit jaar zijn werelddebuut maakt. Ook krijgt hij een demonstratie van

een prototype van de Mobility Door in een Range Rover Sport. Hiermee kunnen inzittenden het

portier openen en sluiten met elektrische ondersteuning. Daardoor hoeven ze niet naar buiten

te reiken om het portier dicht te trekken.

 

Voor de Invictus Games 2020 komen van 9 tot en met 16 mei 2020 vijfhonderd deelnemers uit

negentien landen naar Den Haag om in een reeks aangepaste sportwedstrijden met elkaar de

strijd aan te binden.
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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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