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Een Jaguar XJ van de generatie die door nostalgici wel als de laatste mooie 
Jaguar wordt gezien. Nu te koop in de zeldzame kleur Radiance Red,  die 
voor de redactie als een rode lap op een stier werkt en ons doet afreizen naar 
Friesland.

Tekst: Gabriël van Seumeren, fotografie: Jente Terpstra

De XJ (de letters staan voor: eXperimental Jaguar) stamt uit 1968. De grote 
saloon vervangt dan in zijn eentje alle vier de bestaande modellen die het 
merk levert. Het is een succes waar Jaguar tientallen jaren het bestaan op 
baseert. De XJ van de derde generatie is in 2003 de laatste met een op de 
oervorm gebaseerd uiterlijk. Hoewel de auto hoger is ten behoeve van 
meer binnenruimte, zijn de daklijn, de voorschermen en de welvingen in 
motorkap herkenbaar. Net als de karakteristieke ‘heupen’ van de auto, 
de dubbele ronde koplampen en de vorm van de achterlichten. Zo is de 
XJ X350 in de ogen van liefhebbers met een hang naar historie de laatste 
echt mooie Jaguar.

Het uiterlijk van deze XJ mag dan klassiek zijn, zijn techniek is dat in 2003 
zeker niet. De carrosserie is geheel van aluminium, wat de grote sedan 40% 
lichter en 60% stijver maakt. Luchtvering, dynamische stabiliteitscontrole, 
adaptieve cruise control, noodstop assist, elektronische handrem, bi-Xenon 

Rode lap

Jaguar XJ6 Executive

Prijs:  9.450 euro

Waar  Dijkstra Classic Cars & Youngtimers

  Hearewei 5, 8855 AZ Sexbierum. 

  0651-205633

  www.dijkstra-classic-cars.nl

Plussen  kleur, prijs, motor, compleet, 

  modern comfort, rijeigenschappen,

  in mooie staat, historie bekend

Minnen  gevoelige techniek, km-stand, 

  binnenruimte beperkt

 

koplampen en 
stem-activatie 
zijn dan de nieu-
wigheden voor 
de grote Jaguar.  De 
bouwkwaliteit blijkt 
met sprongen vooruit 
te zijn gegaan. De auto is 
tot 2009 geleverd met zes- en 
achtcilinder benzinemotoren en met een zescilinder diesel.

FRIS
Op de website van Dijkstra Classic Cars & Youngtimers in Sexbierum 
duikt een stralend rode XJ uit 2005 op met de drieliter V6 benzinemotor 
met 240 pk. De Brit – een X350 voor de kenners - heeft 176.000 kilometer 

Nb De getoonde auto kan inmiddels zijn verkocht!

GEZIEN & GEREDEN JAGUAR XJ6 EXECUTIVE

gereden en het lijkt om een fris exemplaar te gaan. Die willen we graag 
zien en rijden. Sicco Dijkstra is intussen overspoeld met reacties op de 
rode XJ. Ook in werkelijkheid oogt de origineel in Nederland gelever-
de auto uitzonderlijk mooi. De zeldzame kleur Radiance Red staat hem 
prachtig. Het is een verademing tussen de vele zwarte en zilverkleurige 
exemplaren. Zowel aan het plaatwerk als aan het bijpassende lederen 
interieur vallen leeftijd en kilometerstand niet af te zien. De volledige 
boordmap en de sluitende onderhoudshistorie gedurende het bezit van 
slechts twee eigenaren versterken ons vertrouwen in deze ervaren en 

met gevoelige techniek uitgeruste Engelse lord. Tijdens de rit wordt dit 
vertrouwen bevestigd. De auto rijdt, stuurt en remt voorbeeldig. Deze 
kleurige XJ is een fijne en in alle opzichten strakke auto, die ons statig 
en opvallend levendig comfortabel door het Friese land vervoert, zonder 
kraakjes, piepjes of rammeltjes. De binnenruimte is beperkt voor een 
auto uit de grootste klasse. De uitrusting is van modern niveau; op een 
multimediasysteem met navi na, is alles aan boord. Een fraai exemplaar 
voor een redelijk scherpe prijs, gezien leeftijd en kwaliteit. Het zou ons 
verbazen als deze auto lang te koop blijft staan.


