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Highlights oktober.



Vooravond.

Nieuw seizoen
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Lang Leve de Liefde

Elke werkdag om 19:00

HLF8

Elke werkdag om 19.30

Nieuw seizoen
Een Jaar Van Je Leven
Nieuw!

Elke werkdag om 18.30 



Maandag.
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Vandaag Inside
Nieuw seizoen

Chateau Meiland

Nieuw seizoen

Op maandag om 20.30 uur 
Elke werkdag om 21.30 uur



Dinsdag.
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Vandaag Inside
Nieuw seizoen

Familie Gillis: massa is kassa

Nieuw seizoen

Elke werkdag om 21.30
Op dinsdag om 20.30



Woensdag.
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Vandaag Inside
Nieuw seizoen

Restaurant Misverstand
Nieuw seizoen

Elke werkdag om 21.30 uurVanaf woensdag 12 oktober om 20.30 uur 



Donderdag.
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Vandaag Inside
Nieuw seizoen

Het Roer Om

Nieuw seizoen

Elke werkdag om 21.30Vanaf donderdag 13 oktober om 20.30



Vrijdag.
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Vandaag Inside
Nieuw seizoen

Andy & Melisa
Nieuw!

Elke werkdag om 21.30Op vrijdag om 20.30



Zaterdag.
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De Alleskunner VIPS

Nieuw seizoen
Ik Hou van Holland

Nieuw seizoen

Op zaterdag om 20.00 Op zaterdag om 21.30



Zondag.
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Five Live
Nieuw!

Nieuw seizoen

Code van Coppens

Vanaf zondag 23 oktober om 20.30 Vanaf zondag 2 oktober om 21.30
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Programmaschema oktober.
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Programmaschema
oktober.
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Programmaschema oktober.
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Programmaschema
oktober.
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Programmaschema
oktober.
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Programmaschema oktober.



Kansen voor
adverteerders.

UITGELICHT



In het 538-videoformat Home of Hits geeft een bekende Nederlandse artiest 
onder leiding van Kraantje Pappie een rondleiding door zijn/haar eigen huis 
terwijl ze ondertussen vertellen welke hits (nummers) er in hun woning terug te 
vinden zijn. Welke eigen hit is er ontstaan in de tuin? En welke hit is er bedacht 
tijdens het afwassen? Home of Hits onthult muzikale geheimen en laat 
tegelijkertijd zien hoe het er thuis bij de BN’ers aan toe gaat. De kijker loopt 
samen met Kraantje Pappie en de artiest het hele huis door en ziet niet alleen 
veel van de woning en de spullen, maar leert dus ook meer over de eigen 
muzieksmaak van de artiest! De hits en de herinneringen stapelen zich op en zo 
ontstaat er een verrassende muzikale route door het huis.

“Muziek brengt herinneringen tot 

leven.“

538 Home Of Hits
BN’ers laten hun huizen aan elkaar zien en 

vertellen over speciale plekken aan de hand 

van muzikale herinneringen. De kijker loopt, 

samen met de BN’er die te gast is, het hele 

huis door en daar kan jij bij aangesloten zijn!

• Koppel jouw merk aan diverse BN’ers en 538.

• Krijg exposure op YouTube 538 in de vorm van billboarding, in program, social, 

online en/of radiopromo’s.

• Maak gebruik van een groot bereik om zo jouw merkbekendheid te vergroten.

• Zichtbaar zijn op YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, KIJK en 

alle kanalen van 538 (TV538, 538.nl & 538-app).

What’s in it for you?

Neem een kijkje thuis bij een BN’er met 538! Tijdlijn

25 aug 2022 6 oktober 2022
55314
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Uitzendinformatie.
Uitzendperiode: 8 september  – 20 oktober

Dag:  Donderdag

Timeslot: 16:00 u 

Aantal afleveringen: 4

Start opnames: augustus 

Presentator: Kraantje Pappie

Deelnemers: Afrojack, Snelle, 

Flemming
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In elke aflevering van Code van Coppens strijden twee bekende duo's 

tegen elkaar, ieder in een eigen escape room. Ze worden opgesloten 

en krijgen een uur de tijd om een aantal raadsels op te lossen en 

wetenschappelijke experimenten uit te voeren die hen naar de 

uitgang leiden. Het leidt tot zowel spannende als hilarische situaties, 

want er kan van alles gebeuren! In elke aflevering is er een ander 

thema verwerkt. Welk duo komt er als eerste uit de escape room?!

“Een spannende race tegen de klok 

met bekende Nederlanders.“

Code van Coppens.
In een race tegen de klok gaan twee duo's 

van bekende Nederlanders op zoek naar 

aanwijzingen in speciaal gebouwde, 

spectaculaire escape rooms. 

• hoog aantal kijkcijfers.

• Groot bereik waarbij cross mediale opties mogelijk zijn.

• Spannend format waarbij de kijker constant geboeid wordt.

• Mogelijkheden voor billboards, bromo’s en een activatiecampagne.

What’s in it for you?

Wie kraakt als eerste de code en kan de kamer verlaten?

Uitzendinformatie.
Uitzendperiode: okt t/m dec 2022

Dag:  Zondag

Timeslot: 20:30 uur

Aantal afleveringen: 8

Producent: NTB

Start opnames: juni 2022

Presentator:  Staf en Mathias Coppens

Tijdlijn

Okt 2022 Dec 2022
65422 aflv.
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In Liedje op het Eerste Gezicht gaan iedere aflevering 6 vrijgezellen de 

uitdaging aan om mee te doen aan deze bijzondere blind date. Iedere 

vrijgezel gaat drie keer op date en zingt drie duetten. De duetten bereiden ze 

goed voor met een zangcoach. De singles ontmoeten hun duetpartner 

tijdens het eerste optreden. Elk duet barst van de spanning! Een vakjury en 

publieksjury zijn aanwezig om te beoordelen op zangkwaliteit en  

romantische klik. Daarnaast maken de winnaars kans op het winnen van      

een geldbedrag oplopend tot wel 40.000,- euro! 

“Met wie zing jij een prachtig liefdesduet?”

Liedje op het Eerste Gezicht.
Een heel bijzondere datingshow waarin 
zingen én het vinden van de liefde 
gecombineerd worden. Elke aflevering 
durven zes vrijgezellen - drie zangers en 
drie zangeressen - het aan om mee te 
doen aan de gekste en meest muzikale 
blind date ooit.

• Een tof format waarbij veel mogelijkheden liggen.

• Groot bereik met crossmediale mogelijkheden.

• Scoort goed bij met name bij de vrouwelijke doelgroep.

• Mogelijkheden voor in-program billboards, bromo’s en een 

activatiecampagne.

What’s in it for you?

Beleef de meest muzikale blind date ooit!

Uitzendinformatie.
Uitzendperiode: 5 nov 2022

Dag:  Zaterdag

Timeslot: 20:30 uur

Aantal afleveringen: 7

Producent: TEP

Start opnames: augustus - oktober

Presentator: NTB

Tijdlijn

Nov 2022 december 2022
65422
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Interesse?

CLIENT LEAD BRAND PARTNERSHIPS

stein.yntema@talpanetwork.com

Stein Yntema.

+31 6 13 61 47 05
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Er zijn weer 5 hernieuwde 
brancherapporten beschikbaar!

23

Reinigings- en wasmiddelen Boodschappen Vakantie & reizen Automotive Klussen

Staat jouw branche er nog niet bij? Op aanvraag mogelijk. 



©Talpa Network

B
e

la
n

g
ri

jk
e

 d
a

ta
.

OKTOBER 2022

Billboarding.

Publicatie: dinsdag 23 augustus 2022

Aanvraag binnen bij Talpa Network woensdag 31 augustus 2022

Versturen schema’s digitaal   woensdag 14 september 2022
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TV indices.
GECOMBINEERDE INDEX MAANDINDEX MARKTINDEX 

146 115 168

115 168
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Bedankt 
voor de 

aandacht!


