
BokspartijtEkst Nikki stErkENBurg BEELD MartiN Dijkstra

Het  
gevecHt 
naar
boven

08 508 4



Bokspartij

rij met acteur James Gandolfini in zijn bekende rol van 
maffiabaas Tony Soprano, in de hal diverse ingelijste 
foto’s van bokser Muhammad Ali. Het is bekend: Steen
bakkers is een boksfanaat. Onder zijn huis, dat naast 
het transportbedrijf is gebouwd, heeft hij een boksring 
laten maken waar hij sparde met kickbokser Badr Hari. 
Een omstreden figuur, maar voor Steenbakkers lange 
tijd een sportieve held. En nu een achilleshiel. Want 
sinds de mishandeling van Koen Everink (Top 100 
Jonge Miljonairs nr.56, € 11 miljoen) tijdens Sensation 

k zit tegenwoordig op een heel ander level van zakendoen. 
Ik praat met overheden, ministers en regeringsleiders, die allen zeggen: “Zorg dat 
je niet meer negatief in de publiciteit komt.” Aanvankelijk vond ik het erg leuk 
om in Quote te staan. Ik was trots op het mooie bedrijf dat ik had neergezet. En 
dat ik het allemaal zelf had bereikt met hard werken, zonder hulp van anderen. 
Tegenwoordig kan dat niet meer. Hier in Nederland moet je niet met je hoofd 

boven het maaiveld uit komen.’ Peter Steenbakkers (41) zit zichtbaar gespannen in 
zijn werkkamer, op een industrieterrein in Boxtel. Hoewel alleen hij en zijn vrouw 
Joseline hier op kantoor werken, doet de boardroom niet onder voor die van Donald 
Trump, compleet met houten panelen en het logo van Steenbakkers Transport in het 
glas van de deur gegraveerd. In de werkkamer van Joseline hangt een groot schilde

ligt het leven van de Brabantse transportondernemer 
onder een vergrootglas. Niet alleen als de huurder van 
de skybox waarin de oprichter van reisorganisatie Eliza 
was here werd afgetuigd, maar ook doordat Hari vlak 
voor de mishandeling nog in Steenbakkers’ Lambor
ghini Aventador werd gesignaleerd en uitlekte dat de 
twee in gesprek waren over een mogelijke sponsoring. 
Zelf wil Steenbakkers dit hoofdstuk zo snel mogelijk  
afsluiten en terug naar zijn imago van joviale onderne
mer die succesvol werd door keihard te werken. Daar
voor heeft hij zelfs een prpersoon in de arm genomen, 
die er werk van maakt om de relatie met Hari en de 
berichtgeving over de Sensationzaak zo laag mogelijk 
in de zoekresultaten van Google te laten voorkomen.  
Zo lezen we op een in het leven geroepen persoonlijke 
website dat Steenbakkers niet alleen transportonder
nemer is, maar ook vastgoedinvesteerder en consultant. 
En op een makkelijk aan te maken Wordpresspagina 
wordt hij omschreven als ‘Missionary Peter Steenbak

Transportondernemer Peter Steenbakkers circuleerde 
enkele jaren in onze Top 100 Jonge Miljonairs, maar werd 
vooral bekend als degene die vorig jaar zomer de skybox bij 
Sensation huurde waarin Koen Everink werd mishandeld.  
Voor het eerst reageert hij op alle verhalen over foute  
vrienden, schimmige investeringen en tegenstrijdige  
verklaringen. ‘Wanneer je geld verdient in het transport,  
wordt al gauw gesuggereerd dat je crimineel moet zijn.’
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kers, Ambassador of Diplomatic Mission Peace and 
Prosperity’, een erefunctie die hij naar eigen zeggen 
van de Albanese regering kreeg. Niet dat hij daarover 
wil praten, want het avontuur staat nog in de kinder
schoenen en een nieuwe publicatie zou een negatief 
effect kunnen hebben op zijn investeringen. Hij is daar
om ook helemaal niet blij dat het Sensationdossier  
op de burelen van Quote is beland en wij vraagtekens 
plaatsen bij zijn tegenstrijdige verklaringen en zijn 
vriendschappen met verdachten Badr Hari en Ferhat 
Yondem (zie kader ‘De schrik van het uitgaansleven’).

Uitbundig
Het succesverhaal van Steenbakkers is er een van kei
hard werken en zuinig leven, zeggen mensen die hem 
kennen. In 2000 koopt hij als vrachtwagenchauffeur 

goed voor respectievelijk 260 en 275 miljoen euro).  
Het lukt hem om met veel verschillende partijen zaken 
te doen, vertelt de bevriende transportondernemer  
Remco Vos. ‘Peter is zeer direct en ad rem. Hij zegt 
altijd precies wat hij denkt. Dat maakt hem niet alleen 
ontwapenend, maar ook een markante persoonlijkheid. 
Mensen vinden hem óf geweldig, óf helemaal niks. 
Daarmee prikt hij overal doorheen, want je kunt bij 
hem niet gauw een zwetsverhaal ophangen.’ Zelf  
typeert Steenbakkers zich als een jongen van de straat 
die zich niet geneert voor zijn afkomst. ‘Ik heb in mijn 
leven niet heel veel scholing gehad (hij haalde na de 
lagere school alleen een Engels transportdiploma op 
middelbareschoolniveau van het instituut Oxford  
Cambridge, niet te verwarren met een prestigieuze 
universitaire opleiding, red.). Als ik een zakendiner heb 
en iemand gebruikt moeilijke woorden, dan vraag ik 
gerust wat iets betekent. Ook al zijn het hoge heren.’ 

Vastgoedportefeuille
Het is die Nederlandse zuinigheid die er volgens Steen
bakkers voor zorgt dat hij anno 2013 niet alleen zo’n  
25 vrachtwagens bezit, maar ook een groeiende vast
goedportefeuille. Zo kocht hij in 2012 voor anderhalf 
miljoen euro aan vastgoed, zonder hypotheek. En een 
jaar eerder nam hij voor 1,75 miljoen een partij wonin
gen over van Van de Moesdijk en Moeskops. Een koop
je, waarvan hij naar eigen zeggen nog maar zes ton 
hypotheek hoeft te betalen. En dan heeft hij nog steeds 
geld op de bank, zegt hij zelf. Daarnaast profileert hij 
zich op zijn eigen site als investeerder in bedrijven. Tel 
daarbij op dat hij de afgelopen jaren niet alleen in een 
Lamborghini Aventador is gespot, maar ook nog een 
RollsRoyce rijdt en eveneens werd gesignaleerd in een 
Ferrari 458 Italia en een Ferrari F430, dan ligt de vraag 
voor de hand hoe dat allemaal kan. Immers, uit de 
jaarstukken van Steenbakkers’ persoonlijke holding is 
hooguit vast te stellen dat er sinds 2004 jaarlijks een 
eigen vermogen van gemiddeld zo’n tweeënhalve ton is 
bijgeschreven en er nu in totaal een kleine 2,2 miljoen 
euro in staat. In 2009 en 2010 bedroeg de winst vol
gens de transportondernemer respectievelijk 470 en 
385 duizend euro. Steenbakkers: ‘Tegenwoordig komt 
nog maar een kwart tot een derde van de winst uit het 
transportbedrijf. Ik heb echter maar een paar ton nodig 
om goed te kunnen leven. Ik woon naast mijn bedrijf in 
een normaal huis. Voor mij geen dure villabuurt; ik kijk 
liever uit op mijn vrachtauto’s. Mijn vrouw en ik staan 

van zijn eigen spaargeld een tweedehands Scania. 
Vervolgens specialiseert hij zich in het vervoeren van 
gekoelde goederen. Anders dan collegaondernemers 
klopt hij zo min mogelijk bij de bank aan voor een 
krediet voor wilde uitbreidingsplannen. Hij leeft en 
onderneemt zuinig met zijn gespaarde geld, vertelt 
snackproducent en goede vriend Wim van Oers. ‘Een 
paar jaar geleden stonden Peter en ik in het kantoor te 
kijken naar een terugkerende vrachtwagen die met een 
bocht van negentig graden achterwaarts het terrein op 
werd gedraaid. Ik vroeg Peter waarom die vrachtwagen 
niet gekeerd kon worden door een bochtje te rijden 
voor het laadperron. “Wat denk je wat dat kost?! Weet 
je wel hoeveel slijtage dat oplevert voor de banden als 
ze hier op het terrein zo kort draaien?”, riep hij. Ook 
laat hij al zijn chauffeurs precies tachtig kilometer per 
uur rijden, omdat dat brandstof uitspaart. Hij contro
leert zelf de tachograafschijven (waarop de rij en rust
tijden van chauffeurs worden geregistreerd, red.) in de 
vrachtwagens om te zien of de chauffeurs zich eraan 
houden.’ Die krenterigheid wordt hem overigens ver
geven door zijn medewerkers, want die lopen met hem 
weg. In het blaadje Transportwereld, dat een portret van 
het bedrijf maakte, roemen zij hem alom. Chauffeuse 
Sophie Lefort toont zelfs haar tatoeage van een Steen
bakkersvrachtwagen, die ze groot op haar buik heeft 
laten vereeuwigen. En bij vrienden en kennissen staat 

beiden op de loonlijst, waardoor ik al tien jaar de winst 
terug in het bedrijf steek of er onroerend goed van 
koop. Zo heb ik een behoorlijke vastgoedportefeuille 
opgebouwd, zonder financiering van de bank. Ook dat 
levert maandelijks een behoorlijk rendement op.’ 
Het zijn gegevens die we niet kunnen controleren, maar 
die wel menigeen de wenkbrauwen doen fronsen en 
geruchten aanwakkeren over eventuele neveninkom
sten. Want transport en vastgoed zijn de afgelopen 
crisisjaren nu niet bepaald de sectoren geweest waarin 
dik kon worden gecasht. Steenbakkers: ‘Wanneer je 
geld verdient in het transport, wordt al gauw gesugge
reerd dat je crimineel moet zijn, omdat niemand anders 
in de branche geld verdient. Maar dat is toch niet mijn 
probleem? Ik heb gewoon een mooi bedrijf waar ik elke 
dag op kantoor zit te ploeteren, samen met mijn vrouw. 
Dit is een typisch voorbeeld van Nederlandse afgunst: 
als het je goed gaat, ben je óf crimineel, óf je hebt iets 
geërfd. Mensen die dat roepen, hebben gewoon te veel 
tijd. Tijd waarin ik aan het werk ben om geld te verdie
nen.’ Dat op het internet volop wordt geroddeld dat hij 
dan wel extra zal bijverdienen met drugstransporten, 
doet hem daarom extra pijn. ‘Mijn vrachtwagens gaan 
helemaal de grens niet over. En wat denk je zelf? Het 
heeft mij jaren van bloed, zweet en tranen gekost om 
dit op te bouwen. Dat zet ik echt niet op het spel omdat 
ik toevallig wat geld zou kunnen bijverdienen.’ 
We willen graag geloven dat Steenbakkers een nette 
zakenman is die niet omgaat met schimmige figuren. 

‘Ik heb gewoon 
een mooi bedrijf 

waar ik elke  
dag op kantoor 

zit te ploeteren’

hij bekend als een gangmaker, zo vertelt een ouddeelnemer aan de Challenge, de 
jaarlijkse autorally georganiseerd door voormalig Quotehoofdredacteur Sjoerd 
van Stokkum, waaraan Steenbakkers al een paar jaar meedoet. ‘Ik heb nog nooit 
in mijn leven zo hard gelachen als die week met Peter.’ 
Met zijn uitbundigheid weet hij makkelijk mensen voor zich te winnen, zoals de 
dan nog succesvolle Harrie van de Moesdijk en Tom Moeskops (in 2007 nog 

Peter Steenbakkers 
met zijn Rolls- 

Royce Ghost

088 089

Wie iS PeteR SteenbakkeRS?  geboren 29 november 1971 te Boxtel 
kwam in 2010 de Quote Top 100 Jonge Miljonairs binnen met € 9 miljoen. In 2012 
werd hij weer van de lijst gehaald, omdat hij de veertig was gepasseerd is oprichter 
en eigenaar van het naar hem vernoemde Steenbakkers Transport daarnaast is 
hij geen onverdienstelijk bokser en treedt hij op als consultant heeft zich ontwik-
keld tot investeerder in vastgoed, startende bedrijven en projecten in Albanië 
werd in 2004 door de Rabobank in Boxtel uitgeroepen tot Zakenman van het Jaar 
getrouwd met Joseline, een knappe vrachtwagenchauffeuse die zijn bedrijf runt 
wanneer hij zelf in het buitenland zit. Samen hebben ze twee dochters

‘De SchRik van het uitGaanSleven’ Behalve Badr Hari is er nog een 
verdachte van de mishandeling van Koen Everink: Ferhat Yondem, onlangs in Nieuwe 
Revu ‘de schrik van het uitgaansleven’ in Eindhoven genoemd. Hij werd verdacht van 

verschillende geweldsmisdrijven, maar kreeg slechts een boete voor mishandeling. 
Vrij opmerkelijk: deze Turkse handelaar in tweedehandsauto’s bewoont een villa  

van 650 duizend euro in Acht, het Blaricum van Brabant. Volgens Steenbakkers is  
Yondem slechts een boksvriend (‘Ik zou niet weten hoe zijn vrouw heet’), iemand die 

hij kent omdat ze vorig seizoen allebei een stoel in een skybox hadden bij PSV. Zelf 
beweerde Yondem overigens tegenover de politie dat hij degene was die tussen Hari 
en Everink is gesprongen, om de mishandeling te stoppen, en dat hij daarbij van Hari 

een dreun op zijn neus kreeg. Steenbakkers: ‘Ik weet zeker dat Ferhat niks gedaan 
heeft. Ik heb lang gedacht: ik heb boksvrienden, nou en? Maar mijn goede vriend 

Remco Vos, die is opgegroeid met hockey, tennis en ruitjesbroeken, heeft me  
doen begrijpen dat de bokssport een zekere uitstraling naar de buitenwereld heeft.’ 

Steenbakkers zegt na Sensation geen contact meer te hebben gehad met Yondem. 



ook daar wil hij niets over zeggen. Toch vertrouwt niet 
iedereen in zijn omgeving erop dat dit avontuur een 
goede afloop krijgt. Een bekende van Steenbakkers: 
‘Peter wil graag meedoen met de grote jongens en blijft 
er maar geld heen sturen. Ik vraag me weleens af of hij 
niet te goed van vertrouwen is.’ 

Spagaat
Steenbakkers’ loyaliteit kent eveneens een keerzijde 
wanneer het gaat om de Sensationzaak. Deze brengt 
hem namelijk in een onmogelijke spagaat tussen zijn 
liefde voor de bokssport en de wens een succesvol 
ondernemer te zijn. Want zelfs drie weken nadat  
Everink in elkaar werd geslagen, wanneer ook Jeroen 
van den Berg aangifte heeft gedaan van een eerdere 
mishandeling door Badr Hari, tekent de politie uit een 
telefoontap tussen Steenbakkers en skyboxeigenaar 
Johan Westermeijer op dat Hari voor hem toch een 
vriend blijft (‘Hij vindt het niet leuk dat anderen een 
oordeel over hem hebben’). Dat zou verklaren waarom 
Steenbakkers in de eerste weken van het onderzoek 
maar weinig medewerking verleent aan de politie. Zo 
belooft hij daags na Sensation de gastenlijst van de 
skybox te faxen, maar, tekent de agent op: ‘Ik, verba
lisant, heb geen fax mogen ontvangen met daarop de 
gastenlijst. Steenbakkers neemt zijn mobiel ook niet 
meer op, dit na meerdere pogingen.’ Het zou de schrik 
kunnen zijn, maar Steenbakkers’ verschillende ver 
klaringen in het onderzoek zijn op z’n zachtst gezegd  
tegenstrijdig met die van Everink en getuige Saskia 
Martens. De laatste heeft, toen ze bij Everink in de 
ambulance zat, zelfs een telefoontje van Steenbakkers 

gekregen waarin hij gezegd zou hebben dat het maar 
beter was als ze niks had gezien (zie kader ‘Veld, balkon 
of theedoek?’). Zelf zegt hij: ‘Direct na Sensation ben  
ik vier dagen in Engeland geweest voor een gepland 
bezoek aan een vriend. Ik heb gewoon de telefoon 
opgenomen en de gastenlijst bij terugkomst gefaxt.’ 
Inmiddels is Steenbakkers hard bezig zichzelf zakelijk 
weer op de kaart te zetten. Hij kan ook niet anders; in 
de nasleep van de zaakBadr Hari circuleren er immers 
verhalen over zijn eigen onbehouwen feestgedrag in het 
uitgaansleven. Zo vertellen verschillende Challenge
deelnemers dat het na de nodige genotsmiddelen nog 
weleens uit de hand wil lopen. En Steenbakkers zelf 
zegt in een door de politie getapt gesprek dat hij vroe
ger makkelijk een tik uitdeelde bij het stappen. Nie
mand wil de verhalen op persoonlijke titel bevestigen, 
maar ook goede vriend Wim van Oers zegt ze te ken
nen. ‘Ik heb ervan gehoord. Ik ben veel met Peter op 
stap geweest, maar heb dat nog nooit met hem meege
maakt. Maar ik ga ook meestal vroeg naar huis.’ Steen
bakkers zegt geen contact meer te hebben met Hari. 
Ook Van Oers ziet hoe zijn vriend alles zakelijk weer  
op de rails probeert te krijgen. ‘Peter was vroeger veel 
onrustiger. Hij wilde overal tegelijk zijn, zakendoen en 
uitgaan combineren. Volgens mij is het keerpunt nu wel 
gekomen, waarbij hij zijn ijzeren discipline en doorzet
tingsvermogen weer heeft gevonden.’ Steenbakkers 
voegt daaraan toe: ‘Ik kan me niet verweren tegen alle 
roddels en ga me vanaf nu weer volledig concentreren 
op het bedrijf. Ik hoef niet meer naar Sensation of 
andere feesten. Ik heb alles nu wel gezien en inmiddels 
is mijn derde kind op komst. Het is mooi geweest.’ 

Schoenendoos vol cash
Hoe dan ook, Steenbakkers’ omgeving schetst hem als 
een handige ritselaar die vaak leurt met bonte parafer
nalia. Ook zelf geeft hij toe dat hij weleens wat buiten 
zijn corebusiness om verdient. Bijvoorbeeld met zijn 
auto’s. ‘Ik ben bevriend met autodealer Jan Latour. Ik 
rijd een poosje in een racewagen, tot ik deze weer kan 
inruilen voor een ander model. Vaak schrijf ik dan maar 
vijf tot tienduizend euro af op zo’n wagen. Voor mij  
is alles handel; met de Aventador heb ik zelfs veertig 

mille winst gemaakt. Die auto’s zijn zo uniek dat  
mensen altijd bereid zijn ervoor te betalen.’  
En dan doen er nog allerlei wilde verhalen de ronde 
over Steenbakkers’ Albanese projecten, die vaak con
tant gefinancierd zouden worden. Zo zou hij een keer 
een half miljoen euro cash in een schoenendoos naar 
Antwerpen hebben gebracht, om zo de juiste stempels 
van de rechterhand van de Albanese president te krij
gen voor een van zijn investeringen. Het is een verhaal 
dat hij in elk geval tegen verschillende bronnen van 
Quote heeft verteld, maar tegenover ons ontkent hij  
in alle toonaarden. Hij is geen man die met grote som
men cash rondloopt (‘Behalve tijdens de Challenge, 
omdat ik denk dat ik bij een crash met vijfduizend euro 
in mijn broekzak net iets sneller word geholpen in het 
ziekenhuis’) en het verhaal van de Antwerpse schoe
nendoos klopt volgens hem niet. En ondanks aan
dringen van onze kant wil hij niets zeggen over zijn 
Albanese investeringen, omdat de inkt van de hand
tekeningen onder de contracten nog niet is opgedroogd. 
Ook zakenpartner Remco Vos valt stil wanneer het 
hierover gaat. Beiden willen zelfs niet onthullen in 
welke sectoren ze nu investeren, of de geruchten  
ontkrachten dat het zou gaan om zaken als afvalver
werking, online goklicenties en de Albanese franchise
licentie van McDonald’s. Vos: ‘Het enige wat ik wil 
zeggen is dat het geen vreemde investeringen zijn. 
Albanië en andere landen in die regio zijn upcoming. 
Daar is niets geks aan.’ In Steenbakkers’ kantoor slin
gert tijdens ons bezoek overigens een uitdraai van een 
Powerpointpresentatie over een stuwdam rond, maar 

Maar tijdens het maken van dit verhaal worden we ineens benaderd door iemand 
die zegt dat hij voor zijn beroep ‘problemen oplost en mensen intimideert’. Tijdens 
een persoonlijk gesprek in het Vondelpark vertelt hij ons dat er in de onderwereld 
een opdracht circuleert om de publicatie in Quote tegen te gaan. De man waar
schuwt ons dat Steenbakkers wordt gefinancierd door ‘de grootste xtcbaronnen 
van Brabant’ en dat er ‘maar liefst 150 mensen klaarstaan voor Peter die er niet 
voor terugdeinzen een pistool op je hoofd te zetten’. Wanneer we dit aan Steen
bakkers voorleggen, zegt hij er niks mee te maken te hebben en het een ‘onwaar
schijnlijk en leugenachtig verhaal’ te vinden.

‘Peter wilde 
overal tegelijk 

zijn, zakendoen 
en uitgaan  

combineren. 
Volgens mij is 

het keerpunt nu 
wel gekomen’
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velD, balkon of theeDoek? Als huurder van de skybox waarin Koen 
Everink tijdens Sensation werd mishandeld, wordt Steenbakkers daags na het inci-
dent platgebeld door de media. Hij staat alleen Quote te woord en vertelt dat hij  
ten tijde van de mishandeling met Yves Gijrath ‘op het veld’ stond. Die lezing houdt 
hij meer dan een jaar vol, tot hij in september 2012, op verzoek van de officier van 
justitie, voor het eerst officieel onder ede wordt gehoord bij de rechter-commissaris. 
Pas dan geeft hij toe dat hij ‘op het balkon, hetzij net nog in de skybox’ stond. ‘Ik 
wilde mij in eerste instantie niet met de hele zaak bemoeien. Ik dacht: de waarheid 
komt toch wel door verklaringen van het slachtoffer en de dader boven water’, aldus 
Steenbakkers tijdens zijn verhoor. Tegen ons zegt hij niet in te zien waarom zijn 
verklaringen tegenstrijdig zouden zijn. En wanneer we doorvragen, wordt hij boos. 
‘Ik vind dit allemaal zo suggestief! Het punt is toch dat ik niets gezien heb?! Wat 
maakt het nu uit of ik op het veld stond of op het balkon van de skybox? Ik heb niks 
gezien, dus ik zie het verschil niet.’
Dat strookt niet met de getuigenis van Koen Everink, die verklaart Steenbakkers 
recht in de ogen te hebben gekeken op het moment dat hij zwaargewond vanuit de 
skybox op de gang werd gegooid. En de Belgische getuige Saskia Martens, jarenlang 
een goede vriendin van Steenbakkers, verklaart eveneens dat de Brabantse onder-
nemer daar in elk geval direct na de mishandeling was. ‘Toen ik na het incident de 
box weer in kwam om een theedoek met ijs voor Koen te halen, zag ik Badr Hari en 
Peter voor de bar staan. Hari had toen een theedoek rond zijn hand.’ En wanneer 
Martens met de gewonde Everink meerijdt in de ambulance, ontvangt ze zelfs om  
4.11 uur nog een telefoontje van Steenbakkers. ‘Het is juist dat Peter mij heeft gezegd 
dat het beter was als ik niets gezien had of van niets wist. U vraagt mij of ik dat als 
bedreigend heb ervaren? Ik wist niet wat ik ermee moest en ik was in shock: ik vond 
het hele incident bedreigend.’ En wanneer de advocaten van Hari haar bevragen, 
antwoordt ze: ‘Ik heb rosé en champagne gedronken die avond. U vraagt mij of ik 
cocaïne heb gesnoven? Ja. In het begin van de avond. Dat was op de wc van de box. 
Ik heb die cocaïne gekregen van Peter.’ Steenbakkers wil er alleen het volgende over 
kwijt: ‘Ik heb niks met de hele zaak te maken. En na de mishandeling ben ik niet in  
de box geweest; anderen hebben mij daar ook niet gezien. Er is een mevrouw, die 
Belgische, die iets anders zegt. Die liegt, omdat ze toen iets met Koen had.’ 


