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Highlights mei. 



©Talpa Network

Maandag & dinsdag.
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Familie Gilles 10 voor Taal 

Nieuw seizoen! Nieuw seizoen! 

Vanaf maandag 23 mei 20.30 uur Vanaf dinsdag 19 april 20.30 uur 
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Woensdag & donderdag.
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BN’ers in het Ziekenhuis Mr. Frank Visser doet uitspraak

Nieuw seizoen! Herhalingen.

Vanaf woensdag 20 april 20.30 uur Vanaf donderdag 5 mei 20.30 uur 
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Vrijdag.
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Think Inside The Box

Aan de hand van cryptische aanwijzingen raden wie of wat 
er in een gigantische LED-box staat, waar die box zich 
bevindt of welk liedje erin speelt. Dat lijkt niet zo heel 
moeilijk, maar de BN’ers in de gloednieuwe SBS6-spelshow 
Think Inside The Box hebben nog een hele kluif aan deze 
opdracht! In elke aflevering ontvangt Richard Groenendijk 
een team van drie BN’ers, die dus onder meer gaan 
uitzoeken wie of wat er in The Box staat. Van een 
goudenmedaillewinnaar van de Winterspelen tot het hele 
orkest van André Rieu. Of een doedelzak, de helm van Max 
Verstappen of een Gouden Televizier-Ring: alles kan. Hoe 
beter de BN’ers raden, hoe meer geld ze verdienen… voor het 
publiek in de studio!

Vanaf vrijdag 6 mei 20.30 uur 
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Zaterdag.
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Code van Coppens Het Roer Om
Nieuw seizoen! Twee extra afleveringen!

Vanaf zaterdag 2 april 20.30 uur Vanaf zaterdag 21 mei 21.30 uur 
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Zondag.

7

Million Dollar Island Undercover in Nederland

Een onbewoond eiland. 100 wildvreemden. 2 maanden 
overleven. En één miljoen euro aan prijzengeld. Dat zijn 
de pijlers van het gloednieuwe survival realityprogramma
Million Dollar Island. Een fascinerend sociaal experiment 
waarin het draait om hechte vriendschappen, 
onvoorstelbaar doorzettingsvermogen en geheime 
samenzweringen.

Nieuw seizoen!

Vanaf zondag 6 maart 21.30 uur Vanaf zondag 10 april 20.30 uur 
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Maandag t/m vrijdag.
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Vandaag Inside

Vanaf maandag 10 januari dagelijks om 21.30 uur 



©Talpa Network

Programmaschema mei.
MAANDAG DI NSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRI JDAG ZATERDAG ZONDAG

1 8. 00
Dr oomhui s  op het  

pl at t el and

Dr oomhui s  op het  

pl at t el and

Dr oomhui s  op het  

pl at t el and

Dr oomhui s  op het  

pl at t el and

Dr oomhui s  op het  

pl at t el and
De Gr ot e Tui nver bouwi ng  De Gr ot e Ver hui z i ng

1 8. 30 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 Lachen om Home Vi deo’ s    De Gr ot e Ver bouwi ng

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 

1 9. 30 HLF8 HLF8 HLF8 HLF8 HLF8 vt wonen:  

weer  ver l i ef d op j e hui s

20. 30 Chat eau Bi j s t and 1 0 voor  Taal BN' er s  i n het  z i ekenhui s
Mr .  Fr ank Vi s s er  doet  

ui t s pr aak hh
Thi nk I ns i de t he Box Code van Coppens Under cover  i n Neder l and

23-5:  Fami l i e Gi l l i s

 

21 . 30 Vandaag I ns i de Vandaag I ns i de Vandaag I ns i de Vandaag I ns i de Vandaag I ns i de Onmogel i j ke Duet t en Mi l l i on Dol l ar  I s l and

21 -5:  Het  Roer  Om

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 Chat eau Bi j s t and hh De Al l es kunner  VI PS hh
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Filmpremières op maandag.
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Run

Première 

Maandag 2 mei 20.30 uur Maandag 16 mei 20.30 uur 

Dark Places

Première 
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Dinsdagavond, serieavond.
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Chicago Fire

Vanaf 10 mei, elke dinsdag om 22.30 uur 

De dinsdagavond is de serieavond, met vanaf 10 
mei een nieuw seizoen Chicago Fire. Deze serie 
doet het goed op het 22.30 slot. In 2021 was deze 
titel goed voor een gemiddeld marktaandeel van 
6,2% (25-59 incl ugk). We pakken de draad op bij 
seizoen 5. 
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Strangers Making Babies. 
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Vanaf 4 mei, elke woensdag om 22.30 uur 

In deze spraakmakende 4-delige Britse serie volgen we 3 vrouwen die heel 
graag een baby willen, terwijl ze geen partner hebben. Zij gaan in dit 
programma op zoek naar een vader voor hun kind, zonder hierbij een liefdes 
relatie met de desbetreffende man na te streven. Kun je iemand in korte tijd 
goed leren kennen? Zo goed dat je er samen een kind mee wilt opvoeden?
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Coroner – nieuw seizoen. 
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Vanaf 14 mei, elke zaterdag om 21.30 uur 

Seizoen 4 van Coroner is vanaf 14 mei elke zaterdag 
bij Net5 te zien. Ook dit seizoen draait weer om 
Jenny Cooper, voormalig ER arts, maar nu aan de 
slag als patholoog-anatoom. In haar functie is 
Jenny verantwoordelijk voor het onderzoeken van 
verdachte sterfgevallen.
Coroner (za 21.30) vormt dit voorjaar een mooie 
combinatie met het nieuwe seizoen van The Rookie
(za 20.30).    
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Next Level Chef. 
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Vanaf 18 mei, elke maandag t/m donderdag om 19.30 uur 

Meer Gordon Ramsay in de vooravond! Na de seizoenen 
MasterChef USA (Legends & junior) komt Gordon terug 
met zijn allernieuwste paradepaardje, Next Level Chef. In 
dit grootse kookprogramma draait het allemaal om de 
privileges die je hebt op het letterlijke niveau waar je 
kookt. 
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Blokschema Net5.
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Programmaschema mei.
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DC Comics

Dinsdag 20.30 uur.

20

3 mei

Joker – premièrere

10 mei

Wonder Woman

17 mei

Justice League - premièrere

24 mei

Aquaman

31 mei

Birds of Prey - premièrere



Woensdag 20.30 
uur.

4 mei, dodenherdenking

21

Dunkirk

11 mei

The Kill Team - premiere



Donderdag 20.30 
uur.
Batman

22

12 mei

Batman Begins

19 mei

The Dark Knight

26 mei

The Dark Knight Rises



Zaterdag 20.00 
uur.
Mission Impossible

23

7 mei

Mission Impossible

14 mei

Mission Impossible II

21 mei

Mission Impossible III

28 mei

Mission Impossibe: Ghost Protocol



Zondag 20.00 
uur.
Star Wars

24

1 mei

Rogue One: A Star Wars 
Story                          Première

8 mei

Solo: A Star Wars Story  
Première 15 mei

Star Wars: Episode 4

22 mei

Star Wars: Episode 5

29 mei

Star Wars: Episode 6



25

Europa- &   

Conference

League
Halve finale 5-5

Finales

Europa League 18-5 

Europa Conference League 25-5
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Programmaschema mei.



©Talpa Network

Highlights mei. 
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Dinsdag.
Premières van topkwaliteit

The Goldfinch

3 mei

Roman J. Israel, Esq.

10 mei

The Last Black Man in 
San Francisco

10 mei (late night)

Queen & Slim

17 mei (late night)

28
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Zaterdag.
Thrillers vanaf 14 mei

Her Deadly Boyfriend

14 mei
Pretty Little Victim 

21 mei

The Secret She Keeps

28 mei

29
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Na seizoen 19, gaan we vanaf 8 mei gelijk
door met seizoen 20 van Law & Order: SVU.

Deze serie bestaat al sinds 1999 en zit 
inmiddels in haar 23e seizoen. 

Law & Order: SVU

Zondag.

Vanaf zondag 8 mei, 20.30
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Programmaschema mei.



Kansen voor
adverteerders.

UITGELICHT



In iedere aflevering staat één bekende artiest centraal. Dit kan een solo artiest 

zijn, maar het kan ook een duo of band zijn. De artiest zal worden vergezeld door 

zijn team, bestaande uit bijvoorbeeld hun eigen bandleider en/of producer. De 

artiest mag bepalen welk nummer het gaat worden en kan zijn fans om advies 

vragen in de keuze. Het winnende nummer is op de dag van de uitzending direct 

te beluisteren, te streamen en te downloaden. Welke singer/songwriter blaast 

iedereen omver met zijn of haar track? 

“Lanceer jezelf naar een 

groot publiek.“

I Want Your Song.
I Want Your Song is een unieke kans voor 

songwriters met een prijs waar je alleen 

maar van kunt dromen: een bekende 

Nederlandse artiest zal jouw lied 

opnemen en uitbrengen!

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

campagne. 

• Authentieke en creatieve content waarin jouw merk op een natuurlijke wijze 

geïntegreerd kan worden. 

• Groot bereik en cross mediale mogelijkheden.

What’s in it for you?

Achter elke hit schuilt een succesvolle songwriter!

Uitzendinformatie.
Uitzendperiode: vanaf 10 juni

Dag:  vrijdag

Timeslot: 20:30

Aantal afleveringen: 6-8 afleveringen

Producent: TEP

Start opnames: april 2022

Presentator: ntb

Contactgegevens Stein 
Yntema
Talpa Media Solutions

M: 06-13614705
Stein.yntema@talpanetwork.com

Tijdlijn

Mei 2022 juli 2022
65422 aflv.

1
week

1
3

M: 06-52776766
Youri.brookman@talpanetwork.com

3

Contactgegevens Youri Brookman
Talpa Enertainment Productions
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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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Friendly reminder. 

35

Zoals bij jullie bekend wordt bij
adverteerders zonder jaarcontract 
per 1 mei de werkprijs met +5% 
aangepast en vervalt de 
terugwerkende kracht regeling

VERGEET DUS NIET JE ADVERTEERDERS SNEL OP CONTRACT TE 
ZETTEN!
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MEI 2022

Billboarding.

Publicatie: woensdag 23 maart 2022

Aanvraag binnen bij Talpa Network donderdag 31 maart 2022

Versturen schema’s digitaal   donderdag 14 april 2022
36

TV indices.
GECOMBINEERDE INDEX MAANDINDEX MARKTINDEX 

157 115 181

100 157
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Bedankt 
voor de 

aandacht!




