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TERUG

PEC Zwolle op Sail Kampen
PEC Zwolle voer vrijdagavond mee in de vlootschouw van Sail Kampen. Ongeveer 150
vertegenwoordigers van bedrijven uit Regio Zwolle namen deel aan de vaartocht op de prachtig
gerestaureerde Kapitein Anna. De boottocht stond in het teken van de relaties tussen de
Hanzesteden Zwolle en Kampen.
De deelnemers stapten aan boord in de Scania-haven te Zwolle. Nadat de Kapitein Anna door de
Spooldersluis was gevaren en de IJssel opdraaide, nam Edward van Wonderen, algemeen directeur van
PEC Zwolle, het woord. Hij bracht de gasten alvast in de stemming voor de bekerfinale, vertelde over de
relaties tussen PEC Zwolle en Kampen en benoemde het belang van regionale samenwerking.
Henk van Voornveld, directeur van MarketingOost, vertelde de gasten over het prachtige landschap de
IJsseldelta, waar de gasten door de ramen naar keken. MarketingOost promoot het toeristische gebied
IJsseldelta, evenals andere toeristische merken in de Regio Zwolle. ,,De regionale promotie is binnen en
buiten de landsgrenzen enorm in waarde gestegen door het bereiken van de bekerfinale door PEC
Zwolle”, aldus Van Voornveld. Hij benoemde daarnaast de waarde van het evenement Sail Kampen, dat
het grootste Paasevenement van Nederland mag worden genoemd. Het inhoudelijke gedeelte werd
afgesloten door Cor Adema, de stadsgids van Kampen en tevens raadslid en oud-wethouder van de
Hanzestad. Hij sprak beeldend over de strijd die eeuwen geleden aan de IJssel werd gevoerd, over de
historische rijkdommen van de stad Kampen, de strategische ligging aan het water en het belang van
verbreding van de sluizen bij de Afsluitdijk. Ook brak hij een lans voor zijn plan om een vestiging van het
Rijksmuseum naar Kampen te halen.

Volg ons op Twitter

De gasten op de Kapitein Anna genoten zichtbaar van de schitterende schepen, die in de IJssel bij
Kampen voor het massaal toegestroomde publiek met hun veren prijkten. Na de vlootschouw sloot zanger
Jilles de avond af met zijn muzikale kunsten, waarna de gasten nog voor middernacht met bussen terug
naar Zwolle werden gebracht.
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