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Amanhã,
amanhãamanhã

STEF ALTENA

‘Nu begint het
voor het eerst
een beetje op mijn
zenuwen te werken’

amanhã
Nog zes dagen,
dan begint in Bra-
zilië het wereld-
kampioenschap
voetbal. Faber Au-
diovisuals uit Sint
Annaparochie ver-
zorgt in zeven
speelsteden de me-
gaschermen op
pleinen, waarop
fans de wedstrij-
den kunnen vol-
gen. Het wordt
verrekte krap.

In Porto Alegre, waar het Neder-
lands elftal het over een week
opneemt tegen Spanje, moest
hij nog een jas aan. In de zuide-

lijke stad, niet ver van de grens met
Uruguay, was het niet warmer dan
een graad of tien. Nu is hij in het tro-
pische Recife, in het noordoosten, en
staat bij Steven Embregts, projectlei-
der van Faber Audiovisuals, het
zweet op het voorhoofd. Dertig gra-
den is het hier. En, o ja: hij begint
hem een beetje te knijpen.

Hoe verschillend de omstandig-
heden in de speelsteden ook mogen
zijn, er is één overeenkomst. Het
Braziliaanse arbeidsethos. Embregts
en zijn twintig collega’s van Faber
(van Bilkerts tot Fransen en Austra-
liërs) die al sinds zondag in het land
van de samba zijn, hadden het liefst
hun megaschermen al voor een
groot deel opgebouwd. Ze zijn echter
afhankelijk van lokale onderaanne-
mers. En die hebben nog niet zoveel
haast. ,,Amanhã, amanhã’’, luidt hun
credo. Vrij vertaald: dat komt mor-
gen wel.

,,Alles verloopt hier in een relaxte
sfeer’’, ziet Embregts. ,,Iedereen
heeft hier zoiets van: het komt wel
goed. Daar geloof ik ook in, maar nu
begint het voor het eerst een beetje
op mijn zenuwen te werken.’’

Lokale aannemers moeten eerst
de constructies opbouwen, waarin
de mannen van Faber Audiovisuals
hun tv-schermen kunnen installe-
ren. In sommige steden zijn de Brazi-
lianen al wel begonnen, in andere
nog niet.

Iets anders waar Embregts een
beetje stress van krijgt, is dat een
deel van de schermen nog altijd bij
de douane staat. ,,Maar ik heb het ge-
voel dat die elk moment vrij kunnen
worden gegeven. Het wordt krap al-
lemaal, maar bij het begin van het
WK hebben we al onze schermen op-
gebouwd. Daar twijfel ik niet aan.’’

Het WK in Brazilië is een absolute
megaklus voor Faber. Het lukte het
Bildtse bedrijf een keer eerder de or-
der voor een groot voetbaltoernooi

binnen te slepen. Dat was op het EK
in 2008, in Zwitserland en Oosten-
rijk. Dit weekend verzorgt Faber ook
de tv-schermen op festival Pinkpop
in Landgraaf.

De Bilkerts zijn wereldwijd een
van de grootste spelers. Het is de re-
den waarom de FIFA uiteindelijk
voor Faber (en een Duitse concur-
rent, die aan de andere vijf speelste-
den levert) heeft gekozen, gelooft di-
recteur Cees Jan Faber. ,,Wij hebben
veel voorraad en bovendien kunnen
we investeren in nog meer capaci-
teit. Er zijn weinig partijen die dit
aandurven.’’ Het bedrijf heeft op-
slaglocaties in Nederland, Duitsland
en Dubai. Faber is bezig om twee ves-
tigingen in Amerika op te zetten.

Begin april zette hij zo’n 800 vier-
kante meter aan tv-schermen op de
boot richting Brazilië. De schermen
die Faber voor het WK opbouwt op
de fanpleinen zijn tussen de 50 en
130 vierkante meter groot. De om-
vangrijkste komen in Rio de Janeiro
en São Paulo.

Het is de grootste eenmalige klus
ooit voor Faber Audiovisuals. ,,Het is
een geweldige operatie, zeker ook
omdat het aan de andere kant van de
wereld is. In een land waar het niet
makkelijk werken is.’’

Zelf blijft Faber eerst achter in Sint
Annaparochie. ,,Het is hier te druk.
Juni en juli zijn altijd onze meest
hectische maanden, met al die festi-
vals en sportevenementen.’’

Projectleider Embregts vliegt van-
daag van Recife naar Salvador. Daar-
na Manaus, de stad in het hart van de
Amazone: 32 graden en een lucht-
vochtigheid van 83 procent. Em-
bregts: ,,Best warm, ja.’’

In Porto Alegre, de speelstad van het Nederlands elftal, verrijst een van de grote schermen.

Projectleider Steven Embregts in
gesprek met een plaatselijke mede-
werker. De constructie in Rio de Janeiro waarop Faber Audiovisuals de grote televisiescchermen voor de voetbalfans plaatst. FOTO’S CEES JAN FABER


