




Esther Huijsmans werkt voor ICON, het bedrijf 
dat werd ingehuurd om de stadionaankleding 
en bewegwijzering voor de twaalf WK-stadions 

venue manager voor de Arena Corinthians. “De 
aankleding maakt het toernooi toch echt af, het is 
de kers op de taart.”





Huijsmans ontdekte tijdens haar werkzaamheden als vrijwilliger 
bij Euro 2000 dat er mogelijkheden waren om haar werk met haar 

aan een project rondom de Olympische Spelen in Rusland werd ze 
door een oud-collega van het EK onder 21 van 2007 gebeld of ze 

“Hun venue manager voor São Paulo was, net voor het werk begon, 

werkzaamheden afgerond zouden zijn als de eerste wedstrijd plaats 

zijn voor een dergelijke happening vaak al langdurig bezig om de organisatie 
in goede banen te leiden, de ontwikkelingen binnen hun vakgebied te volgen 

Wall Bake, Venue manager Esther Huijsmans, KNVB sponsorcoördinator Nicole 
Bekkers en sportmarketeer Ruud van der Knaap van Triple Double vertellen over 

welke projecten zijn ze betrokken, wat vinden ze van campagnes en inhakers 
rondom het toernooi en wat zijn hun beweegredenen om naar Brazilië af te 
reizen? SportProf kijkt vanuit de expertise van dit kwartet professionals naar 
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Geen dag hetzelfde

ronde door het stadion om te zien wat er was veranderd en om 

dagelijkse ronde kwam je bijna altijd wel een aantal mensen van het 
lokale organisatiecomité tegen en dan werd je even bijgepraat over 

“Een kleine beslissing over de verandering van een ingang kan voor 

paar deuren, die noodzakelijk waren voor een goede doorstroom 

de tekst ‘door to be open’ maar het was elke dag de vraag of deze 

ik zo blij zou zijn om een gat in de muur te zien”, lacht ze, “hoewel 
het toen nog een tijd duurde voordat de daadwerkelijke deuren er 

hard werken, maar zoals al gezegd maakt ons werk het stadion 

opende in het stadion het toernooi tegen Kroatië en Nederland trof 









Look en feel

De aankleding in en om het stadion geeft het toernooi de WK-look 
en -feel, de tijdelijke bewegwijzering moet er uiteraard voor zorgen 

alle journalisten van over de hele wereld, die de mediafaciliteiten 

Vanaf de tweede helft van april is ze als venue manager werkzaam in 

een Braziliaanse coördinator die het contact met de locals 
onderhoudt, in het geval zij geen Engels spreken, en mij ook wegwijs 

De werkdagen zijn afwisselend en bestaan voornamelijk uit overleg 

gezamenlijke ‘walkthroughs’ met de verantwoordelijken voor de 

installaties voor onder meer de vliegvelden, hotels, de locaties voor 












