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Samenvatting Jaguar Land Rover is de ‘Presenting Partner’ van de Invictus Games die
van 4-14 september aanstaande in Londen worden georganiseerd. De
Invictus Games is een grootschalig opgezet sportevenement voor
gewonde en zieke militairen en veteranen. Voor de acht verschillende
disciplines kunnen de atleten gebruik maken van de Olympische
locaties in Londen. In totaal sturen 13 landen afvaardigingen - er
worden in totaal meer dan 300 atleten verwacht. Nederland is ruim
vertegenwoordigd met 30 deelnemers. Prince Harry kondigde de komst
van de Invictus Games naar Londen aan.

Details Vierdaags sportevenement voor gewonde militairen en veteranen
Teams uit 13 landen, 30 Nederlandse (ex)militairen
Belangrijke doelen: creëren van bewustzijn, respect én
toekomstkansen

Jaguar Land Rover is de ‘Presenting Partner’ van de Invictus Games die
van 4-14 september aanstaande in Londen worden georganiseerd. De
Invictus Games is een grootschalig opgezet sportevenement voor
gewonde en zieke militairen en veteranen. Voor de acht verschillende
disciplines kunnen de atleten gebruik maken van de Olympische
locaties in Londen. In totaal sturen 13 landen afvaardigingen - er
worden in totaal meer dan 300 atleten verwacht. Nederland is ruim
vertegenwoordigd met 30 deelnemers. Prince Harry kondigde de komst
van de Invictus Games naar Londen aan.

De Invictus Games bestaan sinds 2010, ze werden voor het eerst gehouden
in de VS. Ze zijn in het leven geroepen om gewonde militairen en veteranen
de mogelijkheid te bieden op een sportieve manier de onderlinge competitie
aan te gaan. De Invictus Games willen de kracht van sport gebruiken om te
inspireren tot verdere revalidatie en een bijdrage te leveren aan de rehabilitatie
van gewonde militairen. Een ander belangrijk punt is het creëren van meer
begrip en respect voor degenen die hun land dienen en dienden – soms met
ernstige verwondingen tot gevolg. De Invictus Games dragen zo bij aan
ondersteuning van gewonden militairen door het grote publiek. Dit is voor
betrokkenen een belangrijke stimulans om door te kunnen gaan. De Invictus
Games stimuleren ook op lokaal niveau tot de ontwikkeling van
sportprogramma’s voor de gewonde militairen én ze kunnen een rol spelen bij
het creëren van toekomstige carrièremogelijkheden – ook het stimuleren van
bedrijven om gehandicapte werknemers in dienst te nemen is een belangrijk
doel.

Londen 2014

De Invictus Games 2014 worden van 10-14 september aanstaande
georganiseerd in Londen. Dit werd officieel aangekondigd door Prince Harry.
Er worden meer dan 300 atleten uit 13 landen verwacht. Nederland vaardigt
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dertig (ex)militairen af. Bij de Invictus Games zijn er in totaal acht disciplines:
atletiek, indoor boogschieten, indoor roeien, wielrennen, zitvolleybal,
zwemmen, rolstoelbasketbal, rolstoelrugby en de Jaguar Land Rover Driving
Challenge. Alle evenementen worden georganiseerd op de locaties die in 2012
voor de Olympische Spelen werden gebruikt. De BBC zendt de Invictus
Games 2014 uit.

Relevante links Download hier de video
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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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