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‘Eigenlijk is het Varend Corso een marketing instrument’
groeiend is. Bovendien zijn we
vorig jaar gestart met de club van
1000. Inmiddels heeft die club
veertig leden. Dat moet in de
breedte de basis voor de organisatie van het Corso worden. De
organisatie werkt met een begroting van ruim twee ton, dus reken
maar uit.”

Het Varend Corso heeft een tijdje
geleden onder de economische
crisis, maar sinds kort staan de
seinen op groen en dat ontgaat
ook Corso-voorzitter Pleun van
der Ende niet.
“Laat ik het zo zeggen: ‘Het gaat
beter en sponsoring is volgend’.
Het was vorig jaar aanvankelijk
lastig om de financiën rond te
krijgen, maar uiteindelijk slaagden
we daarin en we hebben een
schitterend Corso gerealiseerd. We
moesten een aantal jaren interen
op onze reserves. Dat leek ook
vorig jaar het geval, maar we zijn
er in geslaagd extra te bezuinigen
èn quitte te spelen. Dat was een
hele prestatie, mede dankzij extra
sponsoring van particulieren en
bedrijven”, aldus de Varend
Corso-voorzitter. “Vroeger waren
er instellingen die een fors bedrag
konden en wilden inzetten. Er is
echter een aantal coöperaties
verdwenen en maatschappelijke
organisaties moeten steeds vaker
verantwoording afleggen aan hun
achterban. Een woningbouwcoöperatie die voor de naamsbekendheid geld in het Corso stopte
wordt teruggefloten door zijn
huurders en een ziektekostenverzekeraar krijgt van zijn achterban
te horen dat hij zijn geld beter uit

Pleun van der Ende omringd door acteurs van Theaterschool Koperen Kees tijdens de startbijeenkomst van het
Varend Corso 2018. Foto: (PR)
kan geven aan zorg voor zijn
verzekerden.”
Hij vervolgt: “Dat betekent dat we
moeten proberen de sector
waarvoor we het Corso organiseren te enthousiasmeren. De
producenten moeten het Corso
overeind houden en dat gebeurt
inmiddels steeds vaker. Als we

aankloppen bij een producent voor
de sponsoring van flinke hoeveelheden product, dan is dat meestal
geen probleem. Vragen we om
geld dan is het soms lastiger. Ik
neem dat niemand kwalijk want er
wordt vaak door allerlei organisaties en verenigingen bij de
bedrijven aan de bel getrokken.

Anthura betrekt Corso bij jubileum

Het besef moet echter ontstaan
dat wij niet voor sponsoring
komen, maar dat het Corso meer
een marketing instrument is. Dat
besef begint langzaamaan te
groeien. Ik was laatst aanwezig bij
de opening van het WHC. Daar
waren de grotere ondernemers en
daar merkte ik dat het draagvlak

Slag bij Vlaardingen
De 21e editie is voor een deel
geënt op de slag bij Vlaardingen.
“Die slag werd duizend jaar
geleden door Dirk de Derde
gevoerd. Dirk won de slag van de
hertog van Munster en zo ontstond het gewest Holland, een
mijlpaal in de geschiedenis.
Vlaardingen heeft gevraagd of we
daar extra aandacht aan willen
besteden. Uiteraard doen we dat
en het leuke is nu dat ook provincie Zuid Holland daarop inhaakt.
Zo ontstaat een bijzondere samenwerking. Het belooft in elk geval
een bijzonder corso te worden.
We zien hele mooie inzendingen
binnenkomen. Ook aan het aantal
vrijwilligers dat meewerkt merken
we dat het Corso een groot
draagvlak binnen het gebied heeft.
De mensen kunnen eenvoudigweg
niet om het Corso heen op 3, 4 en
5 augustus. Zo’n mooi evenement!”

Club van 1000,
da’s gaaf!
Om de financiering van het
Varend Corso wat soepeler te
laten verlopen werd vorig jaar de
Club van 1000 opgericht.
Voor 1000 euro ben je lid en levert
het Corso tegenprestaties, zoals
Vermelding van de bedrijfsnaam
op de officiële website en in de
speciale corsokrant; Een uitnodi-

ging voor twee personen voor de
officiële opening;
Tegen vergoeding gebruikmaking
van corsofaciliteiten voor een
activiteit voor uw relaties; Een
schildje om op uw locatie zichtbaar te maken dat u het Corso een
warm, financieel, hart toedraagt.
Voor meer informatie:

Arrangeur Romeo Sommers. Foto: (PR)
Anthura viert feest. De Bleiswijkse
veredelaar van orchideeën en
anthuriums bestaat dit jaar 80
jaar. “En dat vieren we graag met
al onze relaties en ook met het
grote publiek van het Varend
Corso”, zegt Iris Zwinkels.
“We organiseren dit jaar diverse
evenementen en in het jubileumjaar leek het ons een goede
gelegenheid om mee te doen aan
het Varend Corso. Voorgaande
jaren waren er niet heel veel

anthuriums en orchideeën te zien,
met onze feestelijke boot krijgen
deze producten meer aandacht en
inspireren het publiek. “

tweede het corsothema ‘Helemaal
Hollands’ en als derde we willen
uiteraard onze producten zo mooi
mogelijk op de boot verwerken.”

Romeo Sommers
Anthura ging in zee met arrangeur
Romeo Sommers om het ontwerp
voor de boot te maken. “Onze
eerste uitdaging was het uitwerken
van het thema op de boot. We
willen drie aspecten op de boot
terug laten komen. Op de eerste
plaats, het feestelijke tintje, als

Ontwerpbespreking
De eerste ontwerpbespreking
heeft inmiddels plaatsgevonden en
de organisatie was volgens
Zwinkels onder de indruk van het
concept. “We gaan nu verder met
de uitwerking van alle details,
waaronder de outfits van de
figuranten.”

Typisch Hollands
Hollandser kan het niet. Op
zaterdag 4 augustus, langs de
waterkant, genieten van de
bloemen-, planten-, groentenen fruitpracht. Niks Hollands aan.
Maar dan, een picknick mand,
een thermosfles lauwwarme
koffie, broodjes met zwetende
kaas en ham. Als de maaltijd

weggekauwd is het absolute
hoogtepunt. De koelbox gaat
open. De ‘pijpies’ Heineken
lachen je toe en natuurlijk ook
een zalige fles witte wijn. Je ben
je flesopener vergeten. Je mag
hem lenen van de buurman. Kost
1 pilsje. ‘Such a perfect day’ klinkt
het vanaf boot 32.

