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De sport wordt niet vergeten bij de Nederlandse handelsmissie in Brazilië. Tijdens de missie 
kan een bezoek aan het Maracaná Stadion in Rio de Janeiro dan ook niet ontbreken. 

  
 interview 

 

Deze tempel van het Braziliaanse voetbal wordt grondig verbouwd voor de WK-finale in 
2014. De handelsmissie en correspondent Katy Sherriff bezochten de bouwput: "Enorme 
hijskranen steken boven het stadion uit. Het stadion wordt nog druk verbouwd voor het WK 
dat in 2014 begint", vertelt Sherriff. 

De helikopter van prins Willem-Alexander en prinses Máxima landt dan naast het stadion. 
Sherriff: "Ze wonen de ondertekening bij van intentieverklaringen voor samenwerking 
tussen Braziliaanse en Nederlandse bedrijven. In de zaal zitten veel Nederlandse 
ondernemers die tijdens deze handelsmissie voor het eerst in Brazilië zijn." 

Onze correspondent treft dan een van de ondernemers. "Sander Steverink, manager van 
Transfer", stelt hij zich voor: "Wij zorgen voor Brazliiaanse commerciële contacten voor een 
aantal Nederlandse ondernemers die hier naar toe willen komen." 

Stadions op tijd af 
Over de werkzaamheden die in volle gang zijn, zegt hij: "Brazilianen zorgen dat het op tijd af 
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komt. Ze laten eerst doorschemeren dat het niet lukt en dan zetten ze er plotseling alles 
achter en dan maken ze het af." 

Eerste stap 
Hij heeft vooral Nederlandse ondernemers die iets willen doen met stadionactiviteiten 
gelinkt aan Braziliaanse ondernemers. Is het niet een beetje laat? Over anderhalf jaar begint 
het WK al, legt correspondent Katy Sherriff hem voor. "Het is inderdaad relatief laat om de 
eerste contacten te leggen voor toelevering aan de in aanbouw zijnde stadions. Maar je 
moet het zien als een eerste stap, het is een heel lang traject. Je moet toch zeker drie tot vijf 
jaar nemen om hier in Brazilië succes te hebben." 

Toch hopen sommige zakenlui in de zaal toch nog een graantje mee te kunnen pikken. Zoals 
Arno Hulshof, directeur-eigenaar van SecureOne. Sherriff: "Hij probeert zijn 
veiligheidssysteem te slijten waarmee de onderkant van auto's wordt gescand." 

Contract 
Zijn systeem wordt toegepast op high security locaties als Navo, Europese Unie of het 
Kremlin, legt Hulshof uit. "Dat gaat nog wel komen", antwoordt hij op de vraag of hij het niet 
betreurt dat hij niet tot degenen behoort die op dat moment een contract ondertekenen. 
"We hebben al een paar heel goede contacten gelegd." 

 


