
Jeroen Stomphorst &  
Tjabiene Dieleman

NOS-sportpresentator Jeroen Stomphorst (Hilversum, 1972) en  
Tjabiene Dieleman (Harderwijk, 1973), directeur logopedisch centrum,  

zijn vijftien jaar getrouwd. Ze wonen met hun kinderen Koen (17), Merel (15)  
en hond Puck in Amersfoort.

JEROEN 
Boek Bonita Ave-
nue, Peter Buwalda 
Krant de Volks-
krant en Algemeen 
Dagblad  Maga-
zine Geen Stad 
en Land Rome, 
Vlieland Onheb-
belijkheid Ik kan 
slecht gezichten 
onthouden

TJABIENE 
Boek Gisele, Susan 
Smit Krant  de 
Volkskrant Maga-
zine LINDA. Stad 
en Land Sevilla, 
Engeland Onheb-
belijkheid Ik ben 
altijd aan het 
opruimen

OLYMPISCHE 
WINTERSPELEN    
DAGELIJKS OP NPO 1 

Live verslagen en 
achtergronden vanuit 
Peking en Hilversum. 

Jeroen Natuurlijk baalde ik wel even 
dat ik er deze Winterspelen niet live 
bij kan zijn. Bij de vorige Spelen in 
 Peyeongchang genoot ik daar zo van. 
Maar de presentatoren blijven nu 
thuis. Ach, eerlijk gezegd ben ik er niet 
echt rouwig om. De coronamaatrege-
len zijn in China zo streng. 
Tjabiene Als jij presenteert, kijk ik 
zeker. Tenzij het midden in de nacht 
is. Soms geef ik commentaar, en stuur 
ik berichtjes als ‘Je overhemd zit niet 
goed’ of ‘Laat ’m nou eens uitpraten’.
Jeroen Fijn, want de regie ziet ook 
niet altijd alles. Bij de shorttrack-
wedstrijden zit ik op het puntje van 
m’n stoel.  Shorttrack is één groot spek-
takel.
Tjabiene Op belangrijke momenten 
 proberen we alles te volgen via de tv en 
de computer. Ik leef soms zo mee dat 
ik op de bank mee aan het schaatsen 
ben.
Jeroen Hilarisch om te zien.
Tjabiene Als Nederland het goed doet, 
staan we schreeuwend voor de tv. Zo 
blij zijn we dan. 
Jeroen En als het uitkomt, kijken 
Merel en Koen mee naar de Winter-
spelen. Maar zij volgen vooral series 
op hun telefoon of laptop. Ga ik voor 
mijn werk naar een hockeywedstrijd, 
dan neem ik Merel soms mee. En met 
Koen kijk ik naar  voetbal.
Tjabiene Af en toe kijken we met z’n 
 vieren een film, maar we zitten vooral 
met z’n tweetjes voor de buis. Dan zet-
ten we De slimste mens of Met het mes 
op tafel aan.
Jeroen Ja, aan De slimste mens wil ik 
zéker een keer meedoen. Ik stond eens 

op de reservelijst, maar verder ben ik niet 
gekomen. Dus bij deze!
Tjabiene Straks lig je er bij de eerste 
ronde al uit.
Jeroen Néééé. Laatst deed ik mee met de 
duizendste aflevering van Per seconde wij-
zer en had ik alles goed. Dus er is hoop.
Tjabiene De Vlaamse variant van De 
slimste mens is misschien nog wel leuker 
dan het Nederlandse format. Het laatste 
Journaal sla ik nooit over, anders kan ik 
niet slapen. Dat is écht een tik.
Jeroen Ik ben een nieuwsjunkie, maar 
daar heb ik geen last van. Als we allebei 
vrij zijn, jassen we er weleens een serie 
doorheen. Bijvoorbeeld It‘s a sin over het 
leven van drie jonge homoseksuele man-
nen tijdens de aidscrisis in de jaren 80. 
Die serie is zó indrukwekkend.
Tjabiene Oh, dikke, dikke tranen. 
Jeroen We keken de serie tijdens een 
lockdown. De periode dat we nog niet 
voldoende over corona wisten. Dat is 
echt vergelijkbaar met de paniek en 
 onwetendheid over aids indertijd. 
Tjabiene De eenzaamheid van die jonge-
ren raakte me zo. Ze werden verstoten uit 
de maatschappij en konden helemaal niet 
zichzelf zijn.
Jeroen Narcos, Peaky blinders,  Gomora 
of The crown hebben we ook verslonden.
Tjabiene Als je eenmaal begint, kun je 
niet meer stoppen.
Jeroen Door jou ben ik gaan kijken naar 
The crown. Van kostuumdrama moest ik 
niks hebben, tot ik een keer lang in het 
vliegtuig zat en toch maar eens aan het 
eerste seizoen begon. Nu kijk ik de serie 
met Wikipedia ernaast.
Tjabiene En ben je eraan verslaafd.
Jeroen Nou, verslaafd.
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