
 

 

JAGUAR LAND ROVER BRENGT CLASSICS EN STERREN NAAR 

ZOUTE GRAND PRIX 2016 

 

 De Zoute Grand Prix 2016 is meteen ook het Belgische debuut van de volledig nieuwe 

Land Rover Discovery. 

 Jaguar E-type Series I Roadster en Jaguar XK150 S nemen deel aan de Zoute Rally. 

 Tim Hannig, Directeur van Jaguar Land Rover Classic, treedt met één van de classic 

cars aan in de Zoute Rally; verschillende nieuwe F-TYPE's verschijnen aan de start van 

de Zoute GT Tour. 

 Andere rijders zijn onder meer de Belgische televisiesterren Koen De Bouw en Tom 

Waes 

 

Knokke-Heist, België, 5 oktober 2016 – Voor de lancering van de nieuwe Discovery brengt 

Jaguar Land Rover een aantal uitzonderlijke modellen en bekende rijders naar de Zoute Grand 

Prix 2016. 

 

De Zoute Grand Prix 2016 in Knokke-Heist is meteen ook het Belgische debuut van de volledig 

nieuwe Land Rover Discovery, de SUV voor het digitale tijdperk. De nieuwe Discovery zal het 

hele weekend te zien zijn in het Land Rover-paviljoen langs de zeedijk. De andere modellen van 

Jaguar Land Rover, zoals de Jaguar F-TYPE SVR en de Range Rover Sport SVR, zullen in het 

stadscentrum worden tentoongesteld.  

 

Aan de tweedaagse Zoute Rally over 500 km 

voor classic cars van over de hele wereld 

zullen een Jaguar XK150 3.8S Open Two-

Seater uit 1960 en een E-type Series I 

Roadsteruit 1961 deelnemen. 

 

  



 

 

 

Koen De Bouw achter het stuur van de iconische E-type 

De Series I, het 70ste exemplaar dat van de E-type werd gemaakt, 

was ooit nog eigendom van de legendarische Britse racepiloot Mike 

Hailwood. Tijdens de tweede etappe van de Zoute Rally zal de E-

type bestuurd worden door de bekende Vlaamse acteur Koen De 

Bouw. Zijn volgende project is de door het Amerikaanse Amazon 

bestelde reeks The Last Tycoon, die hij vanaf 2017 in Californië zal 

opnemen. Koen is zelf eigenaar van een Range Rover (hij rijdt met 

een Evoque) en kijkt ernaar uit de Zoute Rally te rijden met de 

iconische E-type.  

 

Ook te bewonderen in de Zoute Rally is een XK150 3.8S Open Two-Seater uit 1960, één van de 

nauwelijks 115 exemplaren met stuur rechts die ooit werden gemaakt.  De wagen zal te zien zijn 

in het prachtige "Claret"-rood. De wagen werd in 2015 al bestuurd door Zijne Koninklijke Hoogheid 

Prince Michael of Kent tijdens de Bo’ness Hillclimb in Schotland, en zal Tim Hannig, Directeur 

van Jaguar Land Rover Classic, achter het stuur krijgen tijdens de Zoute Rally. 

 

Vooruitkijkend naar de Zoute Grand Prix zei Tim Hannig: 

“Van bij de eerste editie zeven jaar geleden heb ik dit evenement met belangstelling gevolgd en 

het elk jaar zien groeien. Het trekt nu het ruim 100.000 bezoekers. Jaguar Land Rover Classic 

erbij betrekken was voor mij dus evident. We nemen met twee uitzonderlijke classics deel aan de 

Rally, en er zitten een aantal schitterende exemplaren van de F-TYPE in de GT Tour. Daarnaast 

maakt onze volledig nieuwe Land Rover Discovery zijn Belgische debuut in Het Zoute. Ik kijk er 

echt naar uit bezoekers in Het Zoute te ontmoeten en meer te kunnen vertellen over de wagens, 

diensten, onderdelen en events van Jaguar Land Rover Classic, een assortiment producten dat 

we trouwens beter dan ooit kunnen aanbieden dankzij een eigen team en een uitgebreide nieuwe 

gespecialiseerde infrastructuur.” 

 

Na de tweedaagse Zoute Rally vindt op zondag 9 oktober de Zoute GT Tour voor moderne 

sportauto’s plaats, een eendaags event over 120 km waaraan vijf Jaguar F-TYPE’s zullen 

deelnemen. Na de E-type tijdens de Rally zal acteur Koen De Bouw ook daaraan deelnemen met 

een F-TYPE R Coupé. 



 

 

 

Koen verklaarde: “Ik heb zelf een auto van Jaguar Land Rover. Ik rijd elke dag met een Range 

Rover Evoque. Het is voor mij dus een echt feest dat ik dit weekend in Het Zoute nog iets meer 

van de geschiedenis van het merk kan beleven. Ik kijk er vooral naar uit om de F-TYPE – toch de 

geestelijke opvolger van de E-type – te vergelijken met de E-type waarmee ik in de Rally zal 

rijden.” 

 

Trouwe Land Rover-fan Tom Waes rijdt mee in de Zoute GT Tour 

Vlaams avonturier Tom Waes neemt deel aan 

de Zoute GT Tour in een F-TYPE S Cabriolet. 

Tom, die vooral bekend is van zijn Belgische 

televisieprogramma Tomtesterom en zijn 

avontuurlijke reisprogramma's, is een echte 

Land Rover-fan en heeft zelf een Defender 

(die regelmatig in zijn programma's opduikt).  

 

Hij kijkt er erg naar uit om voor het eerst de 

volledig nieuwe Discovery te zien die in de 

loop van het weekend in Het Zoute wordt voorgesteld en waarmee hij volgend jaar zal rijden als 

één van de nieuwe ambassadeurs van het model. 

 

De nieuwe Discovery, de vijfde generatie van het model, maakt dit weekend in Knokke-Heist zijn 

Belgische debuut. Met meer dan 1,2 miljoen verkochte exemplaren sinds de lancering van de 

allereerste Discovery in 1989, geeft de nieuwe Land Rover ten volle vorm aan het Above and 

Beyond-motto van het merk. Als bijzonder aantrekkelijk vormgegeven wagen met ongeëvenaarde 

terreincapaciteiten en een unieke technologie combineert hij Britse aantrekkingskracht met een 

onstuitbare avonturiersgeest.  

 

–EINDE– 

 

  



 

 

 

Over Jaguar Land Rover Special Operations 

Het Special Operations-team van Jaguar Land Rover focust op wagens met bijzondere uitstraling, bestellingen op 

maat, classic car-producten en specifieke merkartikelen. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Jaguar Land Rover Belux 

Isabelle Michiels - PR Manager 

T. 03 241 11 32 

M. 0476 427 738 

E. imichiel@jaguarlandrover.com  
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