




Nieuw seizoen! In het programma Cupido Ofzo gaan mensen met autisme, een 

licht verstandelijke beperking of een niet aangeboren 

hersenaandoening op zoek naar de liefde. Wendy van Dijk en 

Leonie ter Braak openen datingbureau ‘Cupido Ofzo’ om hen 

een handje te helpen. Zij sturen hen naar speciale dates. Slaan 

de vonken al over op de eerste date?



In deze nieuwe tv-quiz krijgen 10 spelers in hoog tempo vragen 

voor hun kiezen. Antwoorden zij goed, dan blijven ze in het spel. 

Antwoorden ze fout, dan liggen ze eruit! Alleen de spelers die de 

laatste vraag goed hebben, winnen en mogen de prijzenpot van 

25.000 euro verdelen. Maar… is de laatste vraag fout, dan mogen 

alle afgevallen spelers weer meedoen!

One hundred and eighty gooien op een dartboard. Een hole in one

slaan op een golfbaan. Je auto in één beweging driftend tussen 

twee andere auto’s parkeren. Allemaal ogenschijnlijk onmogelijke 

opdrachten voor gewone mensen, maar is dat ook zo? Zou niet 

iedereen dit kunnen met heel veel oefening en de juiste 

begeleiding? In Missions Impossible gaan we op SBS6 precies dát 

uitzoeken.



Nieuw seizoen! Primetime. In Je Huis Op Orde gaat Viktor Brand samen met een team van 

specialisten – een organizer, ontwerper en een huishoud expert –

op slimme, creatieve en inspirerende wijze aan de slag om huizen 

van gewone Nederlanders binnen een week op te ruimen en 

rigoureus afscheid te nemen van alles wat overbodig is. Terwijl het 

gezin met behulp van de organizer bijna de helft van hun spullen 

wegdoet, gaan de ontwerper en huishoud expert in het lege huis 

aan de slag om alles weer wat toon- en leefbaarder te maken.



SBS6 presenteert het grootste, zwaarste en vooral LANGSTE 

dansspektakel ooit, live op de Nederlandse televisie: De 

Dansmarathon. Tijdens De Dansmarathon dansen honderd 

koppels 50 uur non-stop op de muziek van bekende dj’s en 

artiesten. Alleen het koppel dat het langst op de dansvloer heeft 

gestaan wint een geldprijs van maar liefst 100.000 euro. 



In de spannende zoektocht K2 zoekt K3 op SBS6 barst de strijd los om een felbegeerde plek 

in K3 te bemachtigen. Dit keer hoeft de opvolger van Klaasje niet noodzakelijk een vrouw te 

zijn. De concurrentie is door deze uitbreiding een stuk groter, dat maakt de zoektocht deze 

keer spannender dan ooit! Uiteindelijk wordt in een live finale bekend wie zijn of haar leven 

voorgoed verandert en zichzelf het nieuwe idool mag noemen.



De mannen van StukTV zetten opnieuw de achtervolging in … Dit keer niet op 

YouTube, maar op SBS6! In deze gloednieuwe, speciaal voor de tv 

geproduceerde editie van Het Jachtseizoen gaan Giel de Winter, Thomas van 

der Vlugt en Stefan Jurriëns de strijd aan met bekende Nederlanders, die voor 

één dag in de huid van een voortvluchtige crimineel kruipen. Zij gaan 

proberen vier uur lang uit handen te blijven van de mannen van StukTV. Wie 

zijn er aan het einde van hun spannende ontsnapping nog op vrije voeten?

Vanaf 11 september presenteert Rob Kemps het gloednieuwe primetime 

spelprogramma The Wheel op SBS6. In deze van oorsprong Engelse feel good

quiz draait alles letterlijk om een groot ronddraaiend wiel op een even 

gigantisch podium met zeven BN’ers en drie kandidaten die de strijd met 

elkaar aangaan. De willekeur van het wiel maakt dat het verloop van dit 

energieke en bloedstollende spel nooit te voorspellen is!



In De Dating Quiz van Linda de Mol zien we singles die daten én 

quizzen - tegelijkertijd. De singles die een koppel vormen, hebben 

elkaar alleen gesproken, maar nog niet gezien. Ze zien elkaar pas 

als er tijdens de show een koppel afvalt... en de grote vraag is dan: 

maakt liefde blind? Wie weet gaat het winnende koppel niet 

alleen naar huis met een fantastische geldprijs, maar ook met een 

nieuwe liefde!

In de nieuwe SBS6-panelshow Wie Kent Nederland? nemen twee 

vaste teams van BN’ers onder leiding van Wendy van Dijk het 

tegen elkaar op. Ze spelen spellen die gaan over de gewoontes, 

gedragingen en eigenschappen van de gemiddelde Nederlander –

en dus ook over hen! Hun doel is simpel: zoveel mogelijk 

publieksleden verzamelen om de finale mee te spelen. Welke 

BN’ers kennen Nederland het best?
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Uitzendinformatie.

https://www.youtube.com/watch?v=C72TdPemDvw







