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‘JE WEET DAT HET GOED GEBEURT’
Joop Saan en Peter Jeukens kenden elkaar al uit Amster-
damse ondernemerskringen. Toen de ondernemers elkaar 
bij de ABA tegenkwamen, is hun zakelijke relatie uitge-
groeid tot een echte vriendschap. Zakelijk spelen zij elkaar 
vaak de bal toe en in de ABA genieten Joop en Peter voor-
al van de sfeervolle ambiance voor en na de wedstrijd en 
de gezellige contacten met andere ABA leden.

KONINKLIJKE SAAN EN SCHEFFER SPELEN ELKAAR DE BAL TOE

Joop Saan woonde in Diemen en ging aan de hand 
van vader Piet lopend over de Middenweg naar de 
thuiswedstrijden in De Meer. ‘We stonden in vak E 
aan de Diemenzijde’, herinnert hij zich nog. ‘Dat was 
naast het vak dat in 1976 tot ‘F-side’ werd omgedoopt. 
Het Ajax virus is nooit meer overgegaan. Eén van 
mijn vele mooie herinneringen is de Europa Cup 
finale in De Kuip, waar Ajax met 2-0 van Inter Milan 
won. Daar was ik bij. Zeker nu Johan Cruijff, de 
maker van de twee doelpunten, niet meer onder ons 
is, heeft die gewonnen wedstrijd voor mij een extra 
betekenis gekregen. Later werd ik seizoenkaarthouder 
in De Meer en schaarde ik mij onder de supporters 
op de Reynoldstribune die Tscheu La Ling 
toezongen. Toen ik in het familiebedrijf kwam, 
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werden wij bordsponsor in De Meer en ging ik na 
de wedstrijd met relaties in de tot business lounge 
omgebouwde gymzaal een biertje drinken… met 
bitterballen natuurlijk. Die hoorden er bij. Dat waren 
onvergetelijke tijden’.

GOEDE VRIENDEN
Peter Jeukens is niet vanaf het eerste uur supporter. 
Hij is geboren in Breda en verhuisde eind zestiger 
jaren naar Amsterdam. Hij kwam in 1983 bij het 
bedrijf van de familie Scheffer. Aanvankelijk met als 
opdracht om het bedrijf te verkopen. Dat liep anders. 
Nog altijd zwaait Peter er de scepter. Hij bezocht 
met de relaties de wedstrijden van Ajax, zowel in De 
Meer alsook in het Olympisch Stadion waar de Ajax 
Business Associates is ontstaan. Peter Jeukens is vanaf 
het eerste uur ABA lid. Peter: ‘Voor die tijd kende 
ik Joop al vanuit de Kamer van Koophandel, waar 
ik als ondervoorzitter in het bestuur en Joop in de 
commissie ‘Transport & Logistiek’ zat. Toen ook Joop 
lid werd van de ABA, hoefden wij ons niet meer aan 
elkaar voor te stellen. Wij kennen elkaar door en door 
en zijn mede door de ABA goede vrienden geworden. 
Buiten de ABA om bezoeken wij in het gezelschap 
van onze kinderen met regelmaat een buitenlandse 
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JOOP SAAN
Joop Saan (57) is eigenaar van Koninklijke Saan. 
Hij is de vierde generatie binnen het familiebedrijf. 
Het bedrijf bestaat 118 jaar en kreeg in 1997 bij het 
100-jarig bestaan het predicaat ‘Koninklijk’. De 
kernactiviteit is logistieke dienstverlening: hijsen, 
verplaatsen en verhuizen. Van de verhuur van mobiele 
hijskranen in de bouw, tot complexe industriële 
bedrijfsverhuizingen en complete bouwlogistiek. Geen 
klus is Saan te gek. Ook evenementenlogistiek is een 
belangrijke tak van sport. Zo werd onlangs Cirque du 
Soleil vanuit London naar de parkeerplaats P2 bij de 
Amsterdam ArenA verhuisd. De roots van Koninklijke 
Saan liggen in Diemen, waar het hoofdkantoor 
gevestigd is. Daarnaast beschikt het bedrijf over 
vestigingen in Utrecht en Tilburg.

topwedstrijd. We laten dan met een gerust hart onze 
dames thuis, want die kunnen heel goed met elkaar 
opschieten. Die vervelen zich – net als wij – absoluut 
niet’.

TEVREDEN KLANTEN
Ook zakelijk spelen Peter Jeukens en Joop Saan elkaar 
de bal toe. ‘Dat is niet meer dan logisch’, zegt Peter 
Jeukens. ‘Al het vervoer van Scheff er doet Koninklijke 
Saan voor ons. Ook horen wij vaak vroegtijdig als 
er bij bedrijven verhuisplannen zijn. Dan spelen we 
die leads door. Omgekeerd werkt dat ook. Want na 
een verhuizing blijft  er altijd werk aan de winkel, met 
name voor ELAINE, onze divisie facility services’. 
Joop Saan: ‘Je weet dat het goed gebeurt en dat je 
klant de service en dienstverlening op prijs zal stellen. 

Ook met andere ABA leden hebben we contacten 
waarmee wij onze klanten een dienst bewijzen. Het 
gaat tenslotte om tevreden klanten, die vertellen het 
graag verder, als zij goed geholpen zijn’. Peter Jeukens: 
‘Relaties meenemen naar thuiswedstrijden van Ajax 
werkt goed, die doen we daar iedere keer weer een 
groot plezier mee’. Joop Saan vult aan: ‘En als we 
geen relaties kunnen fêteren, dan lukt het bijna altijd 
om onze stoelen bezet te krijgen. Want ook als de 
wedstrijd tegenvalt is het daarna in de ABA-Club vaak 
heel gezellig en dat is een belangrijke bijkomstigheid’.

PETER JEUKENS
Peter Jeukens (57) kwam na zijn studie aan de HES in Amsterdam in 1983 bij 
Scheff er in dienst. Hij is samen met zijn vrouw Elaine eigenaar van dit – van origine 
Amsterdamse – familieschildersbedrijf. Elaine vertegenwoordigt daarin de vierde 
generatie. Het bedrijf werd ruim 130 jaar geleden in de Amsterdamse binnenstad 
opgericht. Toen Peter in de zaak kwam werd het schilderen snel uitgebreid met 
vastgoed- en schoonmaakonderhoud. Daarmee werd Scheff er een one-stop-shopping 
dienstverlener. Scheff er is uitgegroeid tot een landelijke speler en is werkzaam in 
kantoren, bij bankinstellingen, op scholen, in winkelcentra, bij zorginstellingen en in 
openbare ruimten. Daarnaast heeft  Scheff er een nieuwe activiteit opgericht: facility 
services. Deze service draagt toepasselijk de naam van de echtgenote van Peter. 
ELAINE is ‘the new facility service brand, powered by the Scheff er family’, staat er 
met trots op de informatieve en fris vormgegeven website.
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