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Jaguar Racing doet uitstekende zaken in
Formula E in Rome: eerste plaats in team- en
rijdersklassement
Jaguar Racing deed afgelopen weekeinde goede zaken in de Rome E-Prix. Op de

eerste racedag van het ABB FIA Formula E World Championship werd Sam Bird

en Mitch Evans respectievelijk tweede en derde. Het was het eerste dubbele

podium sinds 1991 toen twee Jaguars XJR-14 als tweede en derde finishten op

Autopolis in Japan tijdens het World Sports Car Championship. Ook tijdens de

tweede racedag presteerde Jaguar Racing goed. Het resultaat: Jaguar Racing

verlaat Rome met een eerste plaats in zowel het team- als rijdersklassement.
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De eerste race

Sam Bird startte zaterdag 10 april als tiende en knokte zich omhoog naar de tweede plek, zijn

twee podiumpositie in drie races. De race begon achter de Safety Car. Zodra de lichten op groen

gingen haalde Sam direct al Sebastian Buemi in, waarna hij liet zien dat de Jaguar I-TYPE 5

over voldoende snelheid beschikt om races te winnen. Met gebruik van de ATTACK MODE

maakte Sam een serie overtuigende inhaalacties om als tweede te worden afgevlagd achter de

Safety Car.

 

Mitch Evans voerde eveneens een reeks inhaalacties uit. Hij pakte uiteindelijk negen posities

om als derde te eindigen na zijn start vanaf positie twaalf. In deze eerste race noteerde Mitch

tevens de snelste ronde, wat eveneens de potentie van de Jaguar I-TYPE 5 aantoont.

 

Tweede race

Tijdens de tweede E-Prix-race in Rome pakte Jaguar Racing opnieuw punten door een solide

zesde plaats van Mitch Evans. Hij kwalificeerde zich als twaalfde en wist zich goed naar voren te

vechten door zes plaatsen op te schuiven. Evans maakte tijdens de race beslissende inhaalacties

en toonde het hoge tempo van de Jaguar I-TYPE 5 met een laatste inhaalactie van Antonio Felix

Da Costa, de regerend Formule E-kampioen.

 

Ook Sam Bird had de smaak te pakken tijdens de tweede racedag. Hij noteerde de snelste tijd

tijdens een regenachtige kwalificatiesessie van groep één. De Brit startte als elfde op de grid en

toonde gedurende de hele race vaardigheid en snelheid voordat de Safety Car werd ingezet met

nog acht raceminuten op de klok. Kort na het vallen van de groene vlag kwamen Nyck De Vries,

Oliver Rowland en Sam Bird met elkaar in aanraking. Hierdoor lagen Nyck en Sam beiden uit

de race.

 

Aan de leiding

Jaguar Racing-coureur Sam Bird gaat nu aan de leiding in het ABB FIA Formula E Drivers’

World Championship met 43 punten. Teamgenoot Mitch Evans staat tweede met 39 punten.

Jaguar Racing vergroot zijn leidende positie in het ABB FIA Formula E Teams’ World

Championship naar een voorspong van 17 punten ten opzichte van de nummer twee: het

Mercedes-EQ Formula E Team.

 



James Barclay, Team Director, Jaguar Racing, zegt: “We’ve had a very good weekend

here in Rome. Our first double podium yesterday was a great result and we followed this up

with good points for the team today too. Our qualifying performance was really strong, given

the mixed weather conditions, and Mitch had a really polished drive through the field. It is a

shame that Sam was taken out late in the race as we could have scored even more points

including the fastest lap. If it wasn’t for that late Safety Car I think it would have been a really

interesting finish as we were doing really well on energy management. We leave Rome in a

great position leading both the Teams’ and Drivers’ Championship and we’re very much

looking forward to racing again in just two weeks’ time in Valencia.”

 

Sam Bird, Jaguar Racing driver, #10, zegt: “Overall a very positive weekend for Jaguar

Racing. Today wasn’t ideal for me, with the collision, but we we were in the points until the

very end, showing that we do have the pace. We are leading the Drivers’ and Teams’

Championship which is amazing and we’ll work hard now to continue to learn, grow and we’ll

keep going forwards."

 

Mitch Evans, Jaguar Racing driver, #20, zegt: “Today’s race pace was strong, I had

good energy in comparison to some of the cars ahead but the late Safety Car unfortunately

meant that we couldn’t challenge for the podium. Overall we’ve scored good points this

weekend and to get this result - leading the Teams’ and Drivers’ Championship is really

positive. It’s great to start the season like this but we can’t get complacent. We know we need

to go back to base, do our homework to try and be competitive in Valencia too.”

 

Vijfde en zesde ronde

Op zaterdag 24 april en zondag 25 april gaan de lichten op groen voor de vijfde en zesde ronde

van het ABB FIA Formula E World Championship op het Valencian Ricardo Tormo circuit in

Spanje.
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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.

Jaguar Land Rover Nederland
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