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Jaguar Racing onthult hoofdsponsor,
kleurenschema en organisatie voor het ABB FIA
Formula E World Championship seizoen
2021/2022
Tata Consultancy Services wordt de hoofdsponsor van het iconische Britse

raceteam Jaguar Racing voor seizoen 2021/2022 van het ABB FIA Formula E

World Championship. Het succesvolle team gaat verder onder de naam Jaguar

TCS Racing, met een nieuw kleurenschema en een nieuwe organisatie.

Tata Consultancy Services – wereldwijd toonaangevend op het gebied van IT-diensten, advies

en business solutions en belangrijke sponsor bij endurance running events zoals de TCS New

York City Marathon, TCS London Marathon en TCS Amsterdam Marathon – gaat vanaf het

achtste Formula E seizoen een samenwerking voor meerdere jaren aan met Jaguar TCS Racing.
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Met dit nieuwe Jaguar TCS Racing partnership borduren Jaguar Land Rover en TCS voort op

een reeds bestaande zakelijke relatie. TCS is leidend op het gebied van technologietransformatie

en werkt al nauw samen met de belangrijkste spelers in de automotive productieketen.

Vanwege deze achtergrond heeft het bedrijf de ambitie om Jaguar TCS Racing te ondersteunen

in zijn streven naar elektrificatie.

 

Nieuwe naam, nieuw jasje

De naamswijziging van het team brengt ook een nieuw kleurenschema voor de succesvolle

Jaguar

I-TYPE 5 raceauto voor het komende Formula E seizoen met zich mee. Bovendien krijgt Jaguar

TCS Racing extra aandacht binnen de nieuwe autosportdivisie van Jaguar Land Rover, als

onderdeel van de Reimagine-strategie. Het doel van Jaguar TCS Racing luidt ‘Reimagine

Racing’: daarbij wordt deze uiterst relevante autosportactiviteit benut voor het testen,

ontwikkelen en delen van innovaties, alsmede state-of-the-art technologieën voor elektrische

auto’s binnen Jaguar Land Rover – zodat toekomstige modellen voor de openbare weg hiervan

kunnen profiteren. Met name de kennis- en technologieoverdracht vanuit de Formula E zal het

merk Jaguar helpen te transformeren in een volledig elektrisch luxemerk in 2025. Dit gaat

perfect samen met de ontwikkeling van de nieuwe Gen3 Formula E auto’s.

 

Als onderdeel van de reorganisatie zal James Barclay de rol van algemeen directeur van Jaguar

Land Rover Motorsport Limited vervullen, in aanvulling op zijn rol als teamchef van Jaguar

TCS Racing. Jaguar Land Rover Chief Executive Officer Thierry Bolloré wordt president-

commissaris van de nieuwe organisatie. Alle toekomstige kansen en voordelen voor zowel

Jaguar als Land Rover zullen via deze nieuwe divisie worden verkend.

 

In het op één na laatste Gen2 seizoen was het Britse Jaguar Racing team bijzonder succesvol,

als runner-up in het Formula E Teams’ World Championship. Het raceteam kan met de Jaguar

I-TYPE 5 bogen op een zeer competitieve en efficiënte raceauto, en profiteert daarbij ook nog

eens van de snelheid, consistentie en ruime, bijzonder waardevolle ervaring in de Formula E

van een van de sterkste rijderskoppels: Sam Bird en Mitch Evans.

 

Voorbereiding op nieuw reglement



Met slechts 87 dagen te gaan tot de start van het nieuwe seizoen focust het raceteam op het

verfijnen van de meest succesvolle Formula E raceauto in de geschiedenis van Jaguar TCS

Racing. Daarbij wordt de software op diverse gebieden aangepast om het energiemanagement

te verbeteren, waardoor de raceauto sneller en efficiënter zal worden. Het team heeft ook de

nodige tijd besteed aan het bestuderen en simuleren van het nieuwe kwalificatiesysteem en het

oefenen van in-garage pitstops, die een belangrijk onderdeel zullen worden van de eerste tien

minuten van het nieuwe raceconcept.

 

Voortbordurend op de bestaande en zeer gewaardeerde team partnerships verwelkomt Jaguar

TCS Racing met trots Uncommon als de nieuwe officiële teamkleding-partner. Als onderdeel

van het ‘Race to Innovate’-platform van het team is elk bestanddeel van de teamkleding voor

seizoen acht gemaakt met gebruik van gerecyclede materialen.

 

James Barclay, teamchef Jaguar TCS Racing: “Launch day is always exciting as we look

forward to the possibilities of the upcoming season after months of hard-work behind the

scenes. Welcoming a brand-new title partner – Tata Consultancy Services – is a real honour

and we look forward to a highly innovative and successful partnership together. It’s an

announcement we’ve been looking forward to revealing and is an exciting time to see a global

leader like Tata Consultancy Services joining other blue-chip brands in FIA Formula E. After

our most successful season to date we have been working hard to improve further on our

performance with the aim to race for more points, wins and ultimately the world

championship.

 

I’m also incredibly proud to be appointed as Managing Director, Jaguar Land Rover

Motorsport and Team Principal, Jaguar TCS Racing Formula E Team as a result of the newly

launched motorsport division. During the off-season we’ve introduced a new Motorsport

Executive Committee dedicated to maximising the opportunities of our motorsport activity

including technology transfer from race to road. It is very special to be an integral part of

reimagining Jaguar’s all-electric future.”

 



Thierry Bolloré, CEO Jaguar Land Rover, president-commissaris JLR Motorsport:

“I would like to extend my welcome to Tata Consultancy Services. This partnership is a perfect

example of the synergies that exist within the Tata group. Motorsport is the ultimate

challenge and to succeed in this highly competitive arena you must excel in all areas.

Technology, innovation, agility, unity, and teamwork are all important learnings which we

can implement across the company and wider group. I recognise these benefits and want to

make sure that our future motorsport activity structure is set-up for maximum success.

 

We could not Reimagine Jaguar without racing and beyond next season I am pleased to say

that we are committed to the Gen3 era of Formula E. Jaguar TCS Racing will be a core

platform for Jaguar on its journey to becoming an all-electric luxury brand from 2025. Good

luck to all my teammates including Sam and Mitch on what promises to be another highly

competitive and exciting season ahead.”

 

Rajesh Gopinathan, CEO & algemeen directeur TCS: “We are delighted to expand our

partnership with Jaguar Land Rover and join forces as Jaguar TCS Racing to harness

collective knowledge and to innovate for a sustainable future for all. As the world races

towards electrification, this collaboration will pave the way for the adoption of advanced

technologies, utilisation of cleaner energy, and the evolution of novel business models. Our

efforts will go beyond business to make a lasting impact on people, communities, and the

planet.”

 

Rajashree R, CMO TCS: “This partnership between Jaguar Land Rover and TCS is the

coming together of two purpose-driven brands to create a sustainable future, leveraging

innovation and collective knowledge. It is rooted in a shared belief that technological

innovation can architect a better world. Together we will innovate and build new technologies

that will accelerate the adoption of clean, connected, autonomous, electric transportation,

driving sustainability and creating better futures for people everywhere. We are excited about

the possibilities this partnership will herald to our joint ecosystem.”

 

Paul Preuveneers, CEO en oprichter van Uncommon: “We’re excited to be partnering

with the team at Jaguar TCS Racing. We look forward to working together over the coming

months and years to find innovative, sustainable solutions for their official teamwear and fan

merchandise collections.”

 



Mitch Evans, coureur Jaguar TCS Racing, startnummer 9: “Nu wij bijna aan seizoen

acht van het ABB FIA Formula E World Championship beginnen sta ik er even bij stil hoe ver

wij als team zijn gekomen sinds wij zijn gaan deelnemen aan het kampioenschap. Tijdens de

voorgaande vijf seizoenen hebben wij constante vooruitgang geboekt en was het aan het team

te danken dat wij tweede werden in het kampioenschap van het afgelopen seizoen. Nu wij als

Jaguar TCS Racing een nieuw tijdperk betreden kijk ik er naar uit om het circuit op te gaan en

de competitie aan te gaan met onze rivalen, waarbij wij op de hoogste trede van het podium

mikken.”

 

Sam Bird, coureur Jaguar TCS Racing, startnummer 10: “Afgelopen seizoen boekten

wij vele successen en een aantal overwinningen en ik leerde veel over het team en over hoe ik

het maximale uit de Jaguar I-TYPE 5 kon halen. De prestaties van het afgelopen seizoen laten

zien dat wij een succesformule in huis hebben, en met de consistentie in coureurs en auto kijk

ik uit naar de strijd met andere rijders op het circuit. De strijd om het kampioenschap is hevig,

maar wij focussen volledig op het consistent binnenhalen van punten en uiteraard het boeken

van overwinningen. Het zal weer een competitief seizoen worden waar elke kwalificatie, elke

race en elk punt een verschil kan maken.”

 

De eerste twee van in totaal zestien races in twaalf steden over de hele wereld worden op 28 en

29 januari 2022 in de straten van Diriyah (Saudi-Arabië) verreden.
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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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