NSP  Sportjournalist  van  het  Jaar  2016,  juryrapport,  voor  januari  2017.  
Geruchtmakend,  onthullend,  eerlijk,  onthutsend,  onorthodox,  inzichtelijk  en  
moedig.  Zo  maar  een  aantal  kwalificaties  over  de  man  die  het  voorbije  jaar  
het  schijnwerpende  licht  op  zich  kreeg  voor  zijn  werkzaamheden  in  de  
journalistiek.  Om  eerlijk  te  zijn:  het  was  vooral  voor  zijn  werk  als  schrijver  van  
een  boek  over  een  gevallen  wielrenner  dat  las  en  leest  als  een  trein.  
Journalist  Thijs  Zonneveld  (van  1980)  schreef  Thomas  Dekker  –  Mijn  Gevecht  
tussen  zijn  werkzaamheden  voor  Algemeen  Dagblad  door.  Het  boek  
verkoopt  in  aantallen,  zoals  we  dat  van  Gijp,  Kieft  en  andere  sportboeken  
inmiddels  gewend  zijn.  De  uitgeverswereld  is  er  dolblij  mee.  AD  is  trouwens  
ook  reuzenblij  met  Thijs,  de  man  die  de  sportredactie  van  de  Rotterdamse  
krant  ‘smoel’  geeft.    
Het  boek  over  Dekker  kwam  in  2016  boven  op  al  die  andere  journalistieke  
klussen  die  Zonneveld  voor  zijn  rekening  neemt:  krant,  NOS,  Twitter,  
columns  en  blogs  .  Het  is  de  energie  van  de  jonge  veeltikker  die  tot  zulke  
prestaties  leidt.  Bij  het  juryberaad  voor  de  verkiezing  Sportjournalist  van  het  
Jaar  werd  stevig  gedelibereerd  en  gediscussieerd  of  Zonneveld  met  zijn  
boekprestatie  boven  andere  uitblinkende  dan  wel  hardwerkende  
sportjournalisten  van  het  jaar  moest  worden  geplaatst.  
Het  antwoord  werd:  ja.  
Enkele  loftuitingen  uit  de  jury:  hij  beschrijft  de  ontheiliging  van  de  topsport,  
Thijs  Zonneveld  toont  persoonlijke  moed,  de  meester  van  de  korte  zin,  hij  
volgt  het  kompas  van  zijn  eigen  gevoel,  hij  gehoorzaamt  niet  meer  aan  oude  
adagia  uit  de  sportjournalistiek  zoals  het  kleedkamergeheim  is  voor  eeuwig,  
hij  plaatst  zich  buiten  de  wereld  waarvan  hij  zelf  als  wielrenner  deel  
uitmaakte,  de  waarheid  moet  geschreven,  hij  doet  wat  hij  belooft,  hij  is  niet  
bang.  
En  daarom  kon  het  niet  anders  dan  dat  Thijs  Zonneveld  in  2016  onze  NSP  
Sportjournalist  van  het  Jaar  moest  worden.  
De  Jury:  Frans  Oosterwijk,  Guus  van  Holland,  Henk  Mees,  Chris  van  Nijnatten,  
Marco  Knippen  (winnaar  2015)  en  John  Volkers  (voorzitter).  

