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Highlights april.
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Maandag & dinsdag. 
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Chateau Bijstand 10 voor Taal 

De familie Meiland gaat de uitdaging aan om 
een hele maand op bijstandsniveau te leven. Ze 
krijgen het zwaar en worden geconfronteerd met 
situaties waar normale gezinnen in de bijstand 
ook mee te maken krijgen. Ze zetten alles op alles 
om het te redden. 

Nieuw seizoen! 

Vanaf dinsdag 19 april 20.30 uur Vanaf maandag 7 maart 20.30 uur 
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Woensdag & donderdag.                   
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BN’ers in het Ziekenhuis Mr. Frank Visser: Hoe is het nu Met?
Nieuw seizoen!

Vanaf woensdag 20 april 20.30 uur 

Nieuw seizoen!

Vanaf donderdag 7 april 20.30 uur 
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Vrijdag.                   
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60 bekende Nederlanders doen mee aan deze populaire 
afvalrace. Met ogenschijnlijk simpele opdrachten willen zij 
bewijzen naast VIP ook een Alleskunner te zijn. Welke BN’er 
is een echte Alleskunner? Wie het lukt om na 59 spellen niet 
als laatste te eindigen is De Alleskunner VIPS 2022!

De Alleskunner VIPS 

Vanaf vrijdag 11 maart 20.30 uur 
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Zaterdag.                   
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Code van Coppens 

Vanaf zaterdag 2 april 20.30 uur 

Onmogelijke Duetten 

Vanaf zaterdag 2 april 21.30 uur 

Nieuw seizoen! Nieuw seizoen!
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Zondag.                   
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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.

Million Dollar Island 

Nieuw seizoen! 

Miljoenenjacht 

Vanaf zondag 6 maart 21.30 Vanaf zondag 27 maart 20.00 uur 
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Maandag t/m vrijdag.                   
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VI Vandaag

Vanaf maandag 10 januari dagelijks om 21.30 uur 
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Programmaschema april.
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 bouwi ng

1 8. 30 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 Lachen om Home Vi 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

Pos t code Lot er i j  
Mi l j oenenj acht

20. 30 Chat eau Bi j s t and Fami l i e Gi l l i s Di t  i s  mi j n hui s Mr .  Fr ank Vi s s er :  hoe i s  
het  nu met ?

De Al l es kunner  VI PS Code van Coppens

1 9-4:  1 0 voor  Taal 20-4:  BN' er s  i n het  
z i ekenhui s

28-4:  Mr .  Fr ank Vi s s er  
doet  ui t s pr aak

 

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

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 De Al l es kunner  VI PS hh
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Highlights april.
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The Greatest Hits - maandag films.
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Bohemian Rhapsody
Maandag 4 april 20.30

A Star is Born
Maandag 11 april 20.30

Blinded by the Light
Maandag 18 april 20.30
Première

Yesterday
Maandag 25 april 20.30
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The Greatest Hits - donderdag films.
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Grease
Donderdag 7 april 20.30

Hairspray
Donderdag 14 april 20.30

Pitch Perfect
Donderdag 21 april 20.30

Pitch Perfect 2
Donderdag 28 april 20.30
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The Greatest Hits - vrijdag films.
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Mamma Mia!
Vrijdag 1 april 20.30

Mamma Mia: Here 
we go Again
Vrijdag 8 april 20.30

Judy
Vrijdag 15 april 20.30
Première

The Bodyguard
Vrijdag 22 april 20.30

The Greatest Showman
Vrijdag 29 april 20.30
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The Greatest Hits: met stip op 1.
April staat helemaal in teken van muziek, dus we duiken de 
muziekarchieven in. 

In 5 afleveringen zie je de leukste, meest spraakmakende, 
verrassende nummer 1 hits uit de jaren 80, 90 en zero’s.

Verschillende BN'ers bekijken de videoclips en reageren 
hierop met een persoonlijk verhaal of hilarische anekdote. 
Of soms met een leuk weetje over de clip of artiest. 

Het wordt 1 groot feest der herkenning! Want weet jij 
bijvoorbeeld nog dat het pizzalied van Andre van duin in 
1993 op nummer 1 stond?  

The greatest hits: met stip op 1 is vanaf 30 maart 5 
weken lang te zien op woensdag om 21.30 
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The Greatest Hits -
Muziekdocumentaires. 
Vijf grote sterren die allemaal hun eigen pad naar de roem
gevolgd hebben. Wat ze gemeen hebben, is dat iedereen ze kent, 
en hun hits mee kan zingen. Hun levensloop varieert echter enorm. 
In 5 documentaires krijg je een inkijkje in de opkomst, en soms ook
neergang, van 5 grote popsensaties. 

Adele:  a new chaper – woensdag 30 maart 22.30

Tina turner: simply the best– woensdag 6 april 22.30

Ariande grande: grande style – woensdag 13 april 22.30

Lady gaga: glory – woensdag 20 april 22.30

Whitney houston– vrijdag 22 april 22.30
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The Rookie – nieuw
seizoen. 

17

De oudste rookie van Los Angeles, Josh Nolen, is terug met 
een nieuw seizoen. Deze serie is al 3 jaar een vaste waarde 
in het schema, en dit jaar weer terug op zaterdag. Vanaf 16 
april enkele afleveringen en vanaf 14 mei dubbele 
afleveringen. 

Seizoen 1 t/m 3 behaalden mooie gemiddelde 
marktaandelen van 10,7%/ 7,4% en 6,8% (25-59 incl ugk).

The Rookie zie je vanaf 16 april elke zaterdag om 20.30

Presentator
Presentatienotities
Afbeeldingslide. 
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The Catch– nieuwe
serie op zondag. 
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The Catch is een misdaadserie rond de sterke en 
succesvolle Alice (Mireille Enos). Alice onderzoekt 
fraudezaken, maar zij wordt nu zelf het slachtoffer van 
fraude die gepleegd is door haar verloofde. Naast haar 
lopende zaken, is zij vastbesloten om haar verloofde te 
vinden voordat haar carrière om zeep geholpen wordt.

The Catch zie je vanaf 27 maart elke zondag om 19.30

Presentator
Presentatienotities
Afbeeldingslide. 
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Programmaschema april.
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Highlights april.
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Premieres.
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Once Upon a Time in Hollywood
Dinsdag 19 april 20.00

The Mule
Woensdag 20 april 20.30

Vice
Donderdag 21 april 20.30

1917
Woensdag 27 april 20.30

21 Bridges
Woensdag 13 april 20.30

Presentator
Presentatienotities
Een optie tot inhoudsopgave.
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Europa- &   
Conference

League
Kwartfinale wedstrijden:

7 en 14 april, vanaf 18.00 uur

Halve finale wedstrijden:
28 april (en 5 mei), vanaf 20.30 uur
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De Kraak
De Kraak is een modern 'heist' verhaal, 

gebaseerd op een waar gebeurd verhaal met 
een beetje een Ocean's Eleven vibe. Een jonge 
computer wizard, Jeremy, raakt betrokken bij 

een criminele bende die een bankoverval willen 
plegen. Wat begint als een manier om zijn 

overleden vader te wreken groeit uit tot een 
van de grootste bank hacks van de wereld.
Van de makers van de serie ‘Undercover’.

Vanaf vrijdag 1 april
20.30



Marvel op zondag.

24

Avengers: Endgame
Vanaf 6 maart start er een Marvel thema op de zondag bij
Veronica, met in april de premiere van Avengers: Endgame.

Zondag 3 april om 20.00 uur

Presentator
Presentatienotities
Afbeeldingslide. 



Passion of the Christ.

25

1e Paasdag
Sinds 2011 niet meer op lineaire TV geweest.

Zondag 17 april om 20.00 uur

Presentator
Presentatienotities
Afbeeldingslide. 



Programmaschema april.
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Dinsdag.
Films van topkwaliteit

28

American Made

Dinsdag 5 april 21.00

The Judge

Dinsdag 12 April 21.15

The Beguiled

Dinsdag 19 April 21.30

The Goldfinch

Dinsdag 26 April 21.45 

Film première Film première
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Vrijdag.
Familiefilms
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Spies in Disguise

Vrijdag 1 April 21.00

Yogi Bear

Vrijdag 15 April 21.30

How To Train Your 
Dragon

Vrijdag 22 April 21.45

Sing

Vrijdag 8 April 21.15

Film première

Asterix: Het Geheim van de 
Toverdrank

Vrijdag 29 April 22.00
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Programmaschema april.



Kansen voor
adverteerders.

UITGELICHT

Presentator
Presentatienotities
Voorpagina met losse afbeelding.



Het succes van         
VI Vandaag

• Het marktaandeel van SBS6 van 
maandag t/m vrijdag tussen 21.30-22.30u
is gestegen van 11,7% in 2021 naar 17%
sinds VI Vandaag wordt uitgezonden. 

• Wilfred, René en Johan scoorden met
Veronica Inside in 2021 gemiddeld 
610.000 kijkers (6+) per aflevering en   
met VI Vandaag gemiddeld al         
955.000 kijkers (6+). 

• 80% van de kijkers van Veronica Inside     
is meeverhuisd naar VI Vandaag. Het 
nieuwe format trekt ook extra kijkers    
waardoor het profiel van VI Vandaag 
vrouwelijker is dan het profiel van 
Veronica Inside.

Er zijn met het 
programma VI vandaag 
in de eerste anderhalve 

maand al ruim 7.5    
miljoen mensen (6+)     

bereikt. 
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Hoe val je op in alle 
media clutter in de 

drukke aprilmaand?
Kies voor een andere 

aanpak! 



©Talpa Network 34

….kijk eens verder dan de standaard 
overvolle reclameblokken. (Audio) 
Billboards bijvoorbeeld!....

HOE VAL IK OP TIJDENS DE DRUKKE ZOMERMAANDEN?

Presentator
Presentatienotities
De “Traditionele” media TV en Radio zijn dus springlevend en een ideale springplank tot een volgende stap in je brandbuilding. De grote vraag is niet of, maar wanneer je TV en Radio onderdeel gaat laten uitmaken van je mediamix. 
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Adverteren binnen de betrouwbare 
context van de TV zenders van Talpa 
Network.

TV billboarding.

TV Billboards.

Een vijf of tien seconden durende sponsorvermelding voor, 
tussen en na een TV programma. “Dit programma wordt mede 
mogelijk gemaakt door …”

Billboarding is een effectief middel om naamsbekendheid op 
te bouwen of juist voor het onderhouden van je merk. Je lift 
mee op de kracht en kijkdichtheid van het programma, met 
als gevolg een hogere impact en toename in 
naamsbekendheid van je product, dienst of merk. 

KRACHT VAN BILLBOARDING

01 | Een billboard wordt opvallender 
gevonden en minder snel weg 
gezapt dan een normale 
commercial. 

02 | Door de kort maar krachtige 
punchline blijft de boodschap langer 
hangen.

03 | Je bereikt een miljoenenpubliek 
tegen een relatief lage prijs. 
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Audio Billboards.

Een vijf of tien seconden durende sponsorvermelding voor, tussen en na een 

radio programma. “Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door …”

Audioboarding op de radio is een hele slimme manier om je merk snel bekend 
te maken bij een groot publiek. En… het is niet duur!

Kracht van audioboards: je bouwt snel een groot bereik op, billboards zitten 

vlak vòòr of vlak ná een commercial break waardoor ze extra goed opvallen 
bij radioluisteraars. 

Talpa biedt als enige crossmediale
bereikspakketten aan!

Audio billboarding.

Effecten

• Een Audio board heeft dezelfde specifieke  kwaliteiten als een TV billboard 

en vult goed aan

• Een  combinatie pakket TV + audio billboard laat nog betere resultaten 
zien dan een TV billboard stand alone



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



©Talpa Network

Interesse?

CLIENT LEAD BRAND PARTNERSHIPS

stein.yntema@talpanetwork.com

Stein Yntema.

+31 6 13 61 47 05
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Van 2 t/m 25 mei is het weer tijd voor het vrolijkste spel van de Radio, De Lach 

van 10! De jackpot start op € 4.000,- en loopt op bij ieder fout antwoord met 

€f200,-. De Lach van 10 is een vrolijke actie voor de luisteraars die tijdens het 

(thuis)werken even hun gedachte willen verzetten. Een eenvoudig spel wat voor 

een lach zorgt en ook nog eens een grote jackpot kan opleveren. 

“Onze radio DJ’s toveren de lach op 
het gezicht van onze luisteraars.“

De Lach van 10.
Creëer sympathie en awareness bij een 
betrokken doelgroep door mee te doen aan de 
vrolijkste actie van Nederland: de Lach van 10! 
De luisteraars horen de lach van een bekend 
persoon en door te raden van wie de lach is, 
maken zij kans op de jackpot!

• We hebben drie unieke opties waarmee je met jouw merk tijdens De Lach 
van 10, cross mediaal impact kunt maken. Je kunt één van de drie thema’s 
claimen: Hints, Lachen en Jackpot. We nemen je hier graag in mee!

• We genereren extra bereik door het Talpa Netwerkeffect in te zetten, waarbij 
we de thema’s nog meer onder de aandacht brengen bij de juiste doelgroep.

• Om jou als partner ruimte te bieden voor jouw boodschap, hebben we 
besloten om deze actie te verbinden aan een zeer gelimiteerd aantal 
partners. 

What’s in it for you?

De zoektocht naar De Lach. Raad jij hem?

Uitzendinformatie.
Uitzendperiode: 2 t/m 25 mei

Dag:  Gehele week
Timeslot: Zenderbreed

DJ: Diversen

Contact gegevens 
Talpa Network

Bergweg 70
1217 SC  Hilversum

M: 06-31698231
romy.barends@talpanetwork.com

Tijdlijn

April 2022 Mei 2022
42aflv.

1
week

1 3
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Interesse?

SENIOR CLIENT LEAD BRAND PARTNERSHIPS

romy.barends@talpanetwork.com

Romy Barends.

+31 6 31 69 82 31



“Claim 538 Koningsdag met een gigantisch bereik” 

538 Koningsdag.
Koningsdag gaat door… En hoe! Eindelijk
mogen we weer en dit gaan we groots
aanpakken. Wil jij met je merk ook meefeesten
met 538 op hét evenement van het jaar? 

• Claim crossmediaal het grootste Koningsdagevenement van 
Nederland (radio, tv, online én/of op locatie).

• In Program (redactioneel) veel aandacht met de mogelijkheid om on-air 
iets van waarde weg te geven.

• Mogelijkheid voor een activatie op locatie.

What’s in it for you?

Een dag waarop Nederland weer feest viert

Campagne informatie.
Campagneperiode: maart t/m eind april

Dag:  woensdag 27 april 2022

Timeslot: de gehele dag

Contact Gegevens 
Talpa Network

M: 06-46400123
liane.bontje@talpanetwork.com

Tijdlijn

Maart 2022 April 2022Week
1715141311week

9 12 16

Bergweg 70
1217 SC Hilversum

Op 27 april viert Radio 538 traditiegetrouw Koningsdag samen met de dj’s, 

artiesten en luisteraars. Na twee jaar keren we terug naar het Chasséveld 

voor een live editie van ‘538 Koningsdag’.  Het wordt de achtentwintigste 

editie van het Oranjefeest, waarvan de zevende in dé Oranjestad van 

Nederland: Breda. Al sinds jaar en dag viert 538 de verjaardag van onze 

koning en dat doen we graag met onze partners samen. 

Actieperiode met diverse bekendmakingen

10
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Interesse?

CLIENT LEAD BRAND PARTNERSHIPS

liane.bontje@talpanetwork.com

Liane Bontje.

+31 6 46 40 01 23
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Interesse?

aafje@vogue.nl 

Neem contact op met  je 
Accountmanager of via:
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Billboarding.

Publicatie: dinsdag 22 februari 2022

Aanvraag binnen bij Talpa Network woensdag 2 maart 2022

Versturen schema’s digitaal   woensdag 16 maart 2022
45

TV indices.
GECOMBINEERDE INDEX MAANDINDEX MARKTINDEX 

142 115 163

100 142
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Bedankt 
voor de 

aandacht!
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