
Zonneveld is geboren en getogen in Uit-

geest. In het Noord-Hollandse dorp pakte 

hij al op jonge leeftijd de dartpijl op. ‘In 

groep 7 van de basisschool ging ik met een 

aantal jongens uit mijn klas op woensdag- 

en vrijdagmiddag naar de sporthal om te 

darten’, vertelt Zonneveld. ‘Ik vond dat zo 

leuk om te doen, dat ik jeugdlid werd van 

de dartvereniging in het dorp.’ Hij bleek 

een talent. ‘Ik won steeds meer wedstrijden, 

dus ik besloot een hoger niveau op te zoe-

ken.’ 

Bij sporten als voetbal en hockey worden 

talenten al op jonge leeftijd gescout en naar 

een topclub gehaald. Zo niet bij darten. 

Zonneveld: ‘Bij darten ligt het initiatief ge-

heel bij de darter. Ik heb mijzelf aangemeld 

voor de Nederlandse ranking tot 18 jaar. Dat 

ging in het eerste jaar zo goed, dat ik het 

Nederlands team heb gehaald met de jeugd 

en ook met dat team Europees Kampioen 

ben geworden.’ Toen Zonneveld twee jaar 

geleden 18 werd, moest hij stoppen bij de 

jeugd en stapte hij over naar de heren. Tij-

mers één centrale, digitale oplossing voor 

een volledige bedrijfsadministratie. ‘Mijn 

functie is Digimedewerker. Dat houdt in 

dat ik de dagelijkse administratie van onze 

klanten verzorg, zoals het verwerken van de 

inkomende factuurstromen en bank- en 

kasstukken.’ Naast goed kunnen rekenen en 

affi  niteit hebben met cijfers ziet Zonneveld 

nog meer overeenkomsten tussen zijn dart-

werk en zijn baan bij NUWEA. ‘Bij zowel 

het darten als in mijn werk moet ik gedisci-

plineerd zijn. Bij het dartspel moet je streng 

zijn voor jezelf en blijven oefenen om goed 

te kunnen spelen. In mijn werk moet ik de 

discipline opbrengen om ordelijk en volgens 

de regels te handelen.’

De jonge darter heeft een fulltimebaan bij 

NUWEA. Daarnaast traint hij zo’n twintig 

uur per week voor het darten. ‘Bij NUWEA 

heb ik de kans om door te groeien naar een 

hogere functie, bijvoorbeeld die van digi-

beheerder. Dan kan ik ook de jaarafsluitin-

gen en aan relatiebeheer doen. Dat lijkt me 

een mooie uitdaging.’ Maar wat nou als 

Zonneveld de nieuwe Van Barneveld is? 

‘Mijn ambitie met darten is om ooit een 

tourkaart te halen. Dan ben je net als Van 

Barneveld en Van Gerwen offi  cieel profes-

sioneel darter. Dat betekent wel dat je er 

niet meer bij kunt werken, omdat je dan 

veertig weken per jaar in het buitenland zit. 

Maar toch is het wel mijn doel om die tour-

kaart te halen en het professionele dartleven 

mee te maken. Mocht dit niet lukken, dan 

heb ik altijd nog een diploma achter de 

hand waar ik op kan terugvallen.’   

dens zijn eerste wedstrijdweekend bij dart-

bond PDC, de bond waarvan ook Van Bar-

neveld en Van Gerwen lid zijn, won hij 

gelijk de Development Tour 4. ‘Ik ging er 

zonder verwachtingen naartoe. Het was 

meer om ervaring op te doen en te kijken 

hoe het gaat. Nooit verwacht dat ik meteen 

een toernooi zou winnen en dat dat zoveel 

aandacht kreeg. Ik werd al gelijk herkend in 

de pub in Engeland’, vertelt de Uitgeeste-

naar lachend. 

Het belangrijkste van het dartspel is het uit-

gooien. Naast een goede techniek moet je 

dus ook goed kunnen rekenen. Dat beheers-

te Zonneveld dermate, dat hij een fi nan-

cieel-administratieve opleiding ging volgen. 

‘Ik wist niet goed welke richting ik op wilde 

qua opleiding. Maar toen ik bij het darten 

merkte dat ik goed kan rekenen – en ik het 

leuk vind om met cijfers te werken – heb ik 

gekozen voor de opleiding bedrijfsadmini-

strateur.’ Na zijn opleiding kon hij aan de 

slag bij NUWEA. De organisatie, onderdeel 

van WEA Noord-Holland, biedt onderne-


