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Highlights December.
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Maandag.

Nieuw seizoen! 

2

Familie Gillis: Massa is Kassa.

Nieuw seizoen! 

Urk!

Vanaf maandag 8 november 20.30 Vanaf maandag 6 december 21.30
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Dinsdag.

Gordon maakt een roadtrip met zeven jongeren met 
het Downsyndroom dwars door Nederland. Tijdens 
deze avontuurlijke reis met veel plezier en 
gezelligheid worden zij ook uitgedaagd hun grenzen 
te verleggen.
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Down The Road. 

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!

De Laatste Vraag. 

Vanaf dinsdag 23 november 20.30 Vanaf dinsdag 26 oktober 21.30
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Woensdag.                   

In het Nationale Verkeersexamen doen onder leiding 
van Viktor Brand 6 BN’ers en 50 onbekende 
Nederlanders samen in de studio theorie-examen, 
net als de kijkers thuis die vanaf de bank testen of zij 
hun rijbewijs nog wel waard zijn!
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Het Nationale Verkeersexamen.

Van ongemakkelijke discussies tot hilarische 
gesprekken: fan van het eerste uur Marc-Marie 
Huijbregts blikt terug op twee jaar Lang Leve de 
Liefde. Te gast: koppels die hier de liefde vonden en 
vrijgezellen die minder succes hadden.

Marc Marie Huijbregts blikt terug op Lang Leve de Liefde.

Op woensdag 22 december 20.30  Op woensdag 15 december 21.30
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Donderdag.                   

In Kookklunzen gaan twee chef-koks met hulp van 
een brigade kookklunzen de strijd met elkaar aan om 
het beste driegangenkerstdiner op tafel te krijgen. 
Eén maar: de chefs mogen niet fysiek helpen in de 
keuken …
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Kookklunzen. 

In Onmogelijke Duetten Kerstspecial krijgen 6 
bekende Nederlandse artiesten de unieke kans om 
een duet op te nemen met een zanger of zangeres 
met wie ze normaal gesproken nooit zouden kunnen 
optreden. Deze special is volledig in kerstsfeer, met 
zowel Nederlands- als Engelstalige kerstnummers.

Onmogelijke Duetten Kerstspecial.

Op donderdag 23 december 20.30 Op donderdag 23 december 21.30  
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Vrijdag.
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Kerst met de Meilandjes.

Op vrijdag 24 december om 20.30  

Najib Amhali: Wie Het Weet Mag Het Zeggen. 

Op vrijdag 31 december 22.00 

Nieuwe aflevering! 
In de kerstspecial van Chateau Meiland reist de familie langs 
tal van hysterische kerstmarkten door Duitsland om te 
eindigen in de sneeuw met een heerlijk kerstdiner. Frohe
Weihnachten! 

Oudejaarsconference 
Najib Amhali heeft eind dit jaar zijn 
oudejaarsconferencedebuut op SBS6. De cabaretier 
blikt terug op het afgelopen jaar en persoonlijke 
ervaringen en verhalen zullen de revue passeren.



©Talpa Network

Zaterdag.                      
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The Big Balance.

Vanaf zaterdag 11 december 20.00  

De Top 4000 Muziekquiz. 

Vanaf zaterdag 4 december 21.30 

Nieuw seizoen! Zes BN’ers gaan highlinen: over een meterslange strak 
gespannen lijn van slechts enkele centimeters dikte lopen en 
balanceren op verschillende hoogtes. De finale is op een 
spectaculaire plek: in de nok van de Johan Cruijff Arena. Op 
deze hoogte mag de BN’er zijn focus niet verliezen, want elke 
twijfel, elke misstap is dan noodlottig. Wie haalt de overkant 
zonder kleerscheuren en wint The Big Balance?
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Zondag.

Nieuw seizoen! 
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Linda’s Wintermaand.

Nieuw seizoen! 

Klein maar Fijn. 

Vanaf zondag 5 december 20.00  Vanaf zondag 5 december 21.30  
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Programmaschema december.
MAANDAG DI NSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRI JDAG ZATERDAG ZONDAG

1 8. 00 Wor dt  u al  gehol pen? Wor dt  u al  gehol pen? Wor dt  u al  gehol pen? Wor dt  u al  gehol pen? Wor dt  u al  gehol pen? De gr ot e t ui nver bouwi ng  De gr ot e hui s ver bouwi ng 

1 8. 30 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 Lachen om homevi deo’ s   

1 9. 00 Lang l eve de l i ef de Lang l eve de l i ef de Lang l eve de l i ef de Lang l eve de l i ef de Lang l eve de l i ef de vt wonen:  

weer  ver l i ef d op j e hui s

1 9. 30 HLF8 HLF8 HLF8 HLF8 HLF8

Li nda' s  Wi nt er maand

20. 30 Fami l i e Gi l l i s Down t he r oad vt wonen Mr .  Fr ank Vi s s er :  hoe i s  
het  nu met ?

3-1 2:  FI LM:  Mr .  Popper ' s  
Pengui ns

4-1 2:  FI LM:  Pak van mi j n 
har t

22-1 2:  Het  Nat i onal e 
ver keer s ex amen 2021

9-1 2:  Mr .  Fr ank Vi s s er  
doet  ui t s pr aak

1 0-1 2:  FI LM:  Home Al one 1 1 -1 2:  Bi g Bal ance

29-1 2:  FI LM:  Whi t es t ar 23-1 2:  Kookkl unzen 1 7-1 2:  FI LM:  Home Al one 2

30-1 2:  FI LM:  Apr i l  May 
June

24-1 2:  Ker s t  met  de f ami l i e 
Mei l and

31 -1 2:  Wi e van de 3  

21 . 30 Ur k! De l aat s e vr aag Je hui s  op or de Under cover  i n Neder l and 3-1 2:  FI LM:  Mr .  Popper ' s  
Pengui ns

De Top 4000 Muz i ekqui z Kl ei n maar  f i j n

23-1 2:  Onmogel i j ke 
Duet t en:  Ker s t s peci al

1 0-1 2:  FI LM:  Home Al one

30-1 2:  FI LM:  Apr i l  May 
June

1 7-1 2:  FI LM:  Home Al one 2

22-1 2:  Het  Nat i onal e 
ver keer s ex amen 2021

24-1 2:  Ker s t  met  de f ami l i e 
Mei l and

29-1 2:  FI LM:  Whi t es t ar
31 -1 2:  Naj i b Amhal i  - Wi e 

het  weet  mag het  zeggen 

22. 30    Har t  van Neder l and    Har t  van Neder l and    Har t  van Neder l and    Har t  van Neder l and    Har t  van Neder l and    Har t  van Neder l and    Har t  van Neder l and

Showni euws Showni euws Showni euws Showni euws Showni euws Showni euws Showni euws

Weer . nl Weer . nl Weer . nl Weer . nl Weer . nl Weer . nl Weer . nl

23. 30 Lang l eve de l i ef de hh Lang l eve de l i ef de hh Lang l eve de l i ef de hh Lang l eve de l i ef de hh Lang l eve de l i ef de hh PT hh PT hh

1 5-1 2:  Mar c-Mar i e 
Hui j br egt s  bl i kt  t er ug op 

Lang Leve de Li ef de
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Highlights December.
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Lovely December. 
De maand december staat weer in het teken 
van Lovely December. Bij Net5 zie je de mooiste 
films en de grootste sterren. Uiteraard met veel 
klassiekers die niet mogen ontbreken, zoals The 
Holiday en Love Actually. Dit jaar ook veel 
grote premières, zoals Green Book, Downtown
Abbey en Last Christmas. 

Première Première

Première

Première

Première
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De vooravond. 
Vanaf maandag 20 december dompelt de vooravond
zich vijf dagen lang in kerstsferen in Five Days of 
Christmas. Kim-Lian van de Meij ontvangt elke dag een
BN’er in haar kerst huis, dat ze samen gaan omtoveren
tot een waar kerstparadijs. Het huis moet versierd
worden, de kerstboom opgetuigd, de tafel
gedecoreerd, er moet gekookt worden. Voor al deze
klusjes worden hulptroepen voor ingeschakeld, zodat ze
er niet alleen voor staan. Als alles klaar is, schuiven er 
vrienden of bekenden van de BN’er aan voor een
welverdiend diner en mooie gesprekken.

Aan het einde van de avond stapt Kim-Lian moe maar 
voldaan haar bed in. Om de volgende dag weer wakker
te worden in een leeg kerst huis, waarna het hele proces
weer van voren af aan start. 

Maandag t/m vrijdag 19.30u, vanaf 20 December
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Het Wylde Pad.

©Talpa Network 14

Controlling Britney Spears.
Er is geen ster die zoveel wordt besproken als Britney Spears. 
Net als in de voorloper van deze documentaire, Framing 
Britney Spears, krijgen we in Controlling Britney Spears een 
inkijkje in het leven van de zangeres. Door haar curatorschap 
is de zangeres enorm beperkt in haar doen en laten. In deze 
nieuwe docu komen insiders aan het woord, die melding 
maken van schokkende feiten. En we volgen Britney in het 
proces om los te komen van haar vader. Framing Britney 
Spears werd op 15 februari uitgezonden en behaalde een 
marktaandeel van 11% (25-59 incl ugk).

Donderdag 28 oktober 20:30, Exclusief bij Net5
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Het Wylde Pad.
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For One Night Only. 

Donderdag 11 november is For One Night Only terug bij 
Net5. Na het succes van de eerste editie in 2019, is er 
een nieuwe groep BN’ers bereid om op een ludieke 
manier aandacht te vragen voor de vroege opsporing 
van kanker. We volgen de deelnemers tijdens hun lange 
en spannende weg naar een spectaculaire show in een 
groot theater, voor live publiek! 

Simon Keijzer en Kenzo Alvares zijn weer de 
initiatiefnemers en dit jaar is er een mooie 
samenwerking met KWF en C&A. 

Editie 2019 behaalde een marktaandeel van 21,2% bij 
988.000 kijkers (M/V 25-59 incl ugk).
For One Night Only is Powered by LINDA.

Donderdag 11 november 20.30u
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NCIS – nieuw seizoen!
Zaterdag 20.30
vanaf 27 november

NCIS Hawaii – premiere seizoen
zaterdag 21.30
vanaf 27 november

Dr Bull – nieuw seizoen!
Zaterdag 22.30
vanaf 11 december

Vanaf 27 november een nieuwe zaterdagavond bij Net5. Met vanaf 27 november het nieuwste seizoen 
NCIS, met direct daar achteraan de derde spin-off van deze succesvolle franchise: NCIS Hawaii. 

In NCIS Hawaii draait het om special agente Jane Tennan, een rol van Vanessa Lachay. Zij leidt een 
team van Naval Criminal Investigative Service agenten en is belast met het opsporen van misdaden 
gerelateerd tot de marine en de nationale veiligheid. De serie is zeer goed van start gegaan in de VS. 
Vanaf 11 december vullen we de avond aan met het nieuwste seizoen van Dr. Bull. 

De nieuwe zaterdagavond. 
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Highlights December.



Nieuw bij Talpa Network.
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IN DECEMBER

19

Veronica Inside.

Maandag en vrijdag van 20.30 – 22.20.

De laatste aflevering in 2021 zal zijn

op maandag 20 december. 
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Knives Out.
PREMIEREFILM

Wanneer de bekende misdaadschrijver
Harlan Thrombey vlak na zijn 85e 

verjaardag dood op zijn landgoed wordt
gevonden, wordt de nieuwsgierige en
charmante rechercheur Benoit Blanc 

ingeschakeld om zijn dood te
onderzoeken.

Woensdag 1 december 20.30 



Een Die Hard Kerst.
Zie je bij Veronica

21

Die Hard Die Hard 2 Die Hard with a Vengeance

25 December 26 December 27 december
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Europa- &  

Conference League.

Donderdag 9 December

Vanaf 18.00 de hele avond
voetbal bij Veronica!
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Highlights December. 
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Titel.

©Talpa Network

De driedelige documentaireserie, in samenwerking 
met Animal Planet, volgt de bijzondere dieren die 
leven op het eiland Madagaskar. Meer dan 80 
procent van de dieren en planten op Madagaskar 
wordt nergens anders op aarde gevonden. David 
Attenborough voorziet de serie van commentaar.

Vanaf woensdag 8 december om 20.30.

25

BBC Wildlife: Madagascar. 
WOENSDAG
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Zaterdag.
Romantische Kerstfilms vanaf 11 december 

26

Christmas at Pemberly Manor

11 december 

Christmas List

18 december

The Mistletoe Secret

25 december
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Titel.

©Talpa Network

Op de zondag blijven we driedubbel genieten van S.W.A.T. 

Vanuit seizoen 3 gaan we direct door naar seizoen 4. 

Vanaf 5 December om 20.30u

27

S.W.A.T. S4.
ZONDAG 
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Titel.

©Talpa Network 28
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Kansen voor
adverteerders.

UITGELICHT
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Terugblik: de 
Dansmarathon.
BIJNA 6 MILJOEN NEDERLANDERS BEREIKT!

De Dansmarathon is televisiegeschiedenis: het grootste, 
zwaarste en langste dansspektakel ooit, werd gedurende 
vijftig uur live uitgezonden op SBS6. De loodzware wedstrijd 
startte op 14 oktober, met honderd danskoppels. Zij 
dansten op de muziek van optredens van meer dan 
honderd bekende dj’s en artiesten. De koppels dansten voor 
het goede doel: Longfonds. 

Fun Facts tijdens De Dansmarathon hebben de dansparen 
2,75 miljoen calorieën verbrand, 31,4 miljoen stappen gezet, 
2.115 behandelingen ondergaan (waar 566 meter tape voor 
is gebruikt). Er zijn 458 blaren doorgeprikt. Het jongste 
koppel dat meedeed is 18 jaar en de oudste deelnemer 63 
jaar. 

De Dansmarathon werd geproduceerd door Talpa 
Entertainment Productions en mede mogelijk gemaakt 
door de VriendenLoterij, T-Mobile en Garmin. 

30



Linda’s Wintermaand zorgt ervoor dat er in de winter ook warmte uit 

je tv komt, met ontroerende gesprekken, mooie verhalen en hilarische 

anekdotes van de meest interessante en spraakmakende gasten. 

Bekende Nederlanders voor wie het jaar 2021 buitengewoon roerig 

was en die het jaar bepaald hebben met hun aanwezigheid. Samen 

met Linda blikken ze terug én kijken ze vooruit.

“Bijzondere gasten zullen weer plaatsnemen op de 
bank, waar ontroerende en mooie gesprekken 

zullen ontstaan.“

Linda’s Wintermaand.
Dé talkshow waarbij je lekker onder een mooie, 
dikke deken duikt met een dampend glas 
glühwein of kop snert in je hand – of een schaal 
bonbons en warme chocomel, dat kan 
natuurlijk ook ;)

• Vorig jaar keken er ruim 1,5 miljoen mensen naar Linda’s Wintermaand. Een 
echte kijkcijferhit op de zondagavond! 

• Mooie in program mogelijkheden voor adverteerders die de 
decembermaand/winter willen omarmen. Drankjes, hapjes, cadeautjes, 
beauty merken etc… kunnen in een natuurlijke omgeving en in relevante 
periode worden getoond. 

• Mooie koppeling te maken met LINDA. 

What’s in it for you?

Linda’s Wintermaand.

Uitzendinformatie.
Uitzendperiode: : 5 t/m 26 
december 2021

Dag:  zondagavond

Timeslot: 20:00-21:30 uur

Aantal afleveringen: 4

Producent: TEP

Start opnames: ntb

Presentator: Linda de Mol

Contact Gegevens 
Talpa Network

M: 06-12345678
mediasolutions@talpanetwork.com

Bergweg 70
1217 SC Hilversum
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Interesse?

CLIENT LEAD BRAND PARTNERSHIPS

Romy.Welling@talpanetwork.com

+31 6 11 91 63 26 

Romy Welling.



Tijdlijn
December

2021

December  
2021

Einde

525049week

48

Aankomende december stromen warmte en liefde de huiskamers in tijdens 

‘Lovely December’. Net5 zendt tijdens deze maand de mooiste films met de 

grootste sterren uit.  Kruip lekker onder een dekentje op de bank en geniet van 

bekende topklassiekers, feel good movies en mooie premières. Een top of mind 

positie tijdens de gezelligste maand van het jaar op de vrouwenzender bij 

uitstek! 

“Warmte en liefde stromen de 
huiskamers in.“

Lovely
December.
Mooie hartverwarmende films. 

• Hoog bereik in de doelgroep Vrouw 25-59 jaar.

• Mooi umfeld om de winter en met name de decembermaand te claimen.

• Zichtbaarheid op dé vrouwenzender van Nederland.

• Feel good en herkenbaar.

• Films als: The Holiday, Love Actually, Downtown Abbey, Green Book en Last 
Christmas* 

* Onder voorbehoud van programmawijzigingen 

What’s in it for you?

Een warme en liefdevolle maand.

Uitzendinformatie.

Uitzendperiode: December

Start promo:  begin december
Dag: ma/do/vrij

Timeslot: 20:30u & 22:30u 

Contact Gegevens 
Talpa Network

M: 06-12345678
Gerdi.zuidema@talpanetwork.com

Bergweg 70
1217 SC Hilversum

51



Nieuw bij Talpa Network.
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Interesse?
Gerdi Zuidema.

CLIENT LEAD BRAND PARTNERSHIPS

Gerdi.Zuidema@talpanetwork.com

+31 6 22 90 69 22 

mailto:Gerdi.Zuidema@talpanetwork.com


De Top 4000 is inmiddels onlosmakelijk verbonden met Radio 10. De december 

maand staat, traditiegetrouw, in het teken van deze hitlijst. 4000 nummers in de 

volgorde die de luisteraars bepalen. De Top 4000 wordt de laatste jaren steeds 

verder uitgebouwd. De afgelopen jaren hebben we dat gedaan in de vorm van 

een Popquiz (Events met de DJ’s van Radio 10 en luisteraars). De Top 4000 wordt 

vanaf november gedragen op Radio 10, Online en op Social middels de 

stemperiode, maar ook crossmediaal met een TV Programma. 

“Koppel je merk aan Radio 10 en populaire DJ’s
zoals Gerard Ekdom, Jeroen Nieuwenhuize en 

Rob van Someren”

Top 4000. 
De langste hitlijst van Nederland. Een lijst 
die helemaal is samengesteld door jou!

• Het verbindt de (potentiële) consument in de feestmaand van het jaar

• Koppel je merk in de belangrijke december maand aan het bereik van Radio 10. 

• Op maat activatie mogelijkheden in-program TV en Radio

• Lift mee op het brede bereik van Radio 10, SBS6 en online + social componenten

What’s in it for you?

De Top 4000 als cross-mediaal format. 

Uitzendinformatie.
Radio: 

Stemperiode november ’21

Popquiz november ’21

De hitlijst December ’21

Televisie:

3 zaterdagen 20.30-21.30 uur

Contact Gegevens 
Talpa Network

M: 06 50 12 07 73
Patrick.vandenderen@talpanetwork.com

Bergweg 70
1217 SC Hilversum
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Interesse?

CLIENT SERVICE MANAGER 

Patrick.vandenderen@talpanetwork.com

+31 6 50 12 07 73

Patrick van Denderen.



“Lift mee op 538 en de talenten door 
beeld én geluid. ”

PLATENBAZEN.
PLATENBAZEN IS DE EERSTE GROTE STUDIOSHOW VAN 538. 
DEZE POPULAIRE MUZIEKSHOWQUIZ OP YOUTUBE EN TV 538 
WIL JE NIET MISSEN! DE SHOW WORDT GEHOST DOOR WIETZE 
DE JAGER. DE TEAMS BESTAAN UIT IRIS EN NESIM DIE IEDER 
VERSTERKING KRIJGEN VAN 2 MUZIKALE VRIENDEN. WIE IS DE 
GROOTSTE ‘PLATENBAAS’?

• Spannende spelshow waarbij de focus op muziek ligt.

• Unieke mogelijkheid om je merk te koppelen aan muziek en een trouwe, 
jonge doelgroep te bereiken.

• Veel crossmediale mogelijkheden via TV, Radio en Digital.

• Oneindig veel mogelijkheden voor merk integraties.

What’s in it for you?

Dé leukste muziekquiz van 538.

Uitzendinformatie.
Uitzendperiode:  16 december 2021 t/m 17 
maart 2022

Dag:  elke week op donderdag

Timeslot: 16.00

Aantal afleveringen: 10

Presentatoren: Wietze de Jager & 
Nesim Najih & Iris Enthoven

Start opnames: 20 november 2021

Tijdlijn

December 2021 Maart 2022finale

1087642
Aflv.

1 5 9
In deze hilarische show nemen twee teams van 2 spelers het tegen elkaar 

op in drie muziekrondes. De liveband zorgt naast livemuziek ook voor de 

sfeer. In deze gezellige strijd staat muzikaliteit en humor centraal; welk 

team heeft de meeste muziekkennis en is de ultieme Platenbaas? De 

teams spelen verschillende rondes. Tijdens deze rondes is het mogelijk 

voor een adverteerder om hun merk/product in het programma te 

integreren. Ook het omlijsten van Billboards etc is mogelijk.

3
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Interesse?

CLIENT LEAD BRAND PARTNERSHIPS

Stein.Yntema@talpanetwork.com

+31 6 13 61 47 05

Stein Yntema.
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TV indices.
DECEMBER 2021

Billboarding.

Publicatie: maandag 25 oktober 2021

Aanvraag binnen bij Talpa Network woensdag 3 november 2021

Versturen schema’s digitaal   dinsdag 16 november 2021
39

GECOMBINEERDE INDEX MAANDINDEX MARKTINDEX 

139 110 153

110 153

Met voorrang ingedeeld worden in de overvraagde TV blokken? Dat kan in december met Priority Fixed Budget (index 150).
Neem voor de voorwaarden contact op met jouw contactpersoon bij Talpa Media Solutions.



Bedankt voor 
het luisteren.


