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Lang Leve de Liefde Shownieuws Zomereditie 

Nieuw! 

Sinds maandag 3 januari elke werkdag 19.00 uur Vanaf 30 mei 19.30 uur 
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Familie Gillis Chateau Meiland

Nieuw seizoen! Herhalingen

Vanaf maandag 23 mei 20.30 uur Vanaf maandag 6 juni 21.30 uur
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5

Nieuw seizoen!

Urk

Vanaf dinsdag 14 juni 20.30 uur Vanaf dinsdag 7 juni 21.30 uur

Chateau Meiland

Herhalingen
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Steenrijk Straatarm Restaurant Misverstand

Vanaf woensdag 8 juni 21.30 uur 

Herhalingen Herhalingen

Vanaf woensdag 8 juni 20.30 uur 
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Herhalingen

Mr. Frank Visser doet uitspraak 
Nieuw! 
Het Beste Antwoord

Vanaf donderdag 5 mei 20.30 uur

Hoeveel drielingen werden er in 2021 geboren? En in hoeveel landen rijden ze 
links? De kans dat je het exacte antwoord op deze vragen weet, is niet zo 
groot. In deze quiz is dat geen enkel probleem. Zolang je maar nooit 
het verst verwijderd bent van dat juiste antwoord, ben je - voorlopig - veilig. 
Wie geeft drie rondes lang Het Beste Antwoord van iedereen en gaat naar 
huis met 25.000 euro op zak?

Vanaf donderdag 9 juni 21.30 uur
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Think Inside The Box

Nieuw!

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

5 Tegen 5

Vanaf vrijdag 10 juni 21.30 uur

Nieuw seizoen
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De Hollandse Nieuwe

Jeroen van der Boom 
presenteert het nieuwe 
programma De Hollandse 
Nieuwe, waarin hij op zoek 
gaat naar dé nieuwe 
volkszanger van Nederland. 

Nieuw!
Vanaf zaterdag 4 juni 20.30 uur

Komt een man bij de dokter

Hilarische moppen, snoeiharde grappen en pijnlijke 
situaties in herkenbare settings: het humoristische 
sketchprogramma Komt een man bij de Dokter 
brengt al sinds 2012 gegarandeerd een lach op het 
gezicht van de SBS6-kijker.

Vanaf zaterdag 4 juni 22.00 uur
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Vier is te veel
Million Dollar IslandNieuw!

In de gloednieuwe kennisquiz Vier is te veel kan 
overtuigingskracht lucratief zijn – of juist helemaal niet! 
In elke aflevering starten vier kandidaten, studenten, 
aan de quiz - er spelen er slechts twee de finale. 
Samenwerken, overtuigen, vertrouwen hebben in je 
eigen kennis en de moed om dwars te liggen als dat 
nodig is: dat is Vier is te veel.

Vanaf zondag 22 mei 20.30 uur Sinds zondag 6 maart 21.30 uur
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Programmaschema juni.
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

18.00 Droomhuis op het platteland Droomhuis op het platteland Droomhuis op het platteland Droomhuis op het platteland Droomhuis op het platteland De Grote Tuinverbouwing  De Grote Verhuizing

18.30 50/50 50/50 50/50 50/50 50/50 Lachen om Home Video’s   De Grote Verbouwing

19.00 Lang leve de liefde Lang leve de liefde Lang leve de liefde Lang leve de liefde Lang leve de liefde 

19.30 Shownieuws Shownieuws Shownieuws Shownieuws Shownieuws vtwonen: 

weer verliefd op je huis

20.30 Familie Gillis 10 voor Taal Steenrijk, staatarm HH
Mr. Frank Visser doet uitspraak 

HH
Think Inside the Box Vier is Teveel

14-6: Urk!

 

21.30 Chateau Meiland HH S1 en S2 Chateau Meiland HH S1 en S2 Restaurant Misverstand HH Het Beste Antwoord 5 tegen 5 Million Dollar Island

22.00 Komt een man bij de dokter

22.30   Hart van Nederland   Hart van Nederland   Hart van Nederland   Hart van Nederland   Hart van Nederland   Hart van Nederland   Hart van Nederland

Shownieuws Shownieuws Shownieuws Shownieuws Shownieuws Shownieuws Shownieuws

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

23.30 Lang leve de liefde HH Lang leve de liefde HH Lang leve de liefde HH Lang leve de liefde HH Lang leve de liefde HH Familie Gillis HH Think Inside the Box HH

De Hollandse nieuwe: wie 

wordt dé volkszanger van 

Nederland?
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William & Kate special. 
In 2022 vieren zowel Prins William als Catherine hun 40e

verjaardag. Het gezegde luidt: het leven begint pas bij veertig, 
maar voor dit koninklijke koppel ligt de belangrijkste taak in 
een verre toekomst nog op hen te wachten: ooit worden zij 
koning en koningin van Groot-Brittannië. Bij Net5 duiken we in 
het sprookje van de hertog en hertogin van Cambridge met 
hoogtepunten zoals hun love story, de Royal Wedding, de 
Royal Baby-gekte en de liefde voor de mode van Kate. We 
leren hoe een verlegen burgermeisje etiquette en speechen 
moet leren, en hoe het paleis trilt op zijn grondvesten als 
Meghan Markle ten tonele verschijnt. Dit alles door gesprekken 
met diverse Britse en Nederlandse deskundigen op hun gebied. 

William & Kate zie je maandag 20 juni om 20:30



©Talpa Network

Dinsdagavond serie avond. 
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Station 19 seizoen 5
Vanaf 14 juni – Nieuw!

Dinsdag 20.30

The Heart Guy seizoen 2
Vanaf 14 juni – Nieuw!

Dinsdag 21.30

Chicago Fire seizoen 5
Vanaf 5 april

Dinsdag 22.30
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Net5 Moorddossier. 
In de tiendelige serie Net5 Moorddossier staat elke aflevering een 
spraakmakend moorddossier uit de recente Nederlandse geschiedenis 
centraal.

Ons eigen landje heeft een rijke geschiedenis aan grote moordzaken, 
die in een spannende Hollywood film niet zouden misstaan. De 
dossiernamen alleen al liegen er niet om: de paskamermoord, de 
balpenmoord, de spiritusmoord. 
Voor deze nieuwe serie worden tien dossiers tot de laatste pagina 
uitgepluisd, zodat samen met onderzoekers, rechercheurs, advocaten, 
rechters, podcastmakers, journalisten en andere betrokkenen het 
verhaal nauwkeurig uit de doeken gedaan kan worden. Geen middel 
wordt gespaard om de verhalen zo mooi en spannend mogelijk in beeld 
te brengen: kwalitatief hoogstaande reconstructies, interviews, 
archiefmateriaal, politieverhoren en droneshots en onderzoek op het 
plaats delict zorgen voor een compleet en huiveringwekkend beeld van 
de afschuwelijke tragedies die zich op Nederlandse bodem hebben 
afgespeeld. 

Net5 Moorddossier zie je woensdag om 20:30, vanaf 1 juni 
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Crime op zaterdag.

The Rookie
Zaterdag 20.30, vanaf 30 april

Coroner
Zaterdag 21.30, vanaf 4 juni
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Crime op zondag. 

Vanaf zondag 26 juni een nieuwe serie op de zondag. Alice 
Vaughan is een gerenommeerde privédetective in LA die 
begint aan een persoonlijke missie tot wraakneming. Waar 
het ook toe leidt of welke geheimen ze ook zal moeten 
verbergen, Alice laat zich door niets weerhouden.

The Catch zie je zondag om 20:30 & 21:30, vanaf 26 juni
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De vooravond. 

My Kitchen Rules Australië
Vanaf 31 maart

Elke maandag t/m donderdag 17.30

Het Blok Nieuw-Zeeland
Vanaf 20 april 

Elke maandag t/m donderdag 18.30

Plate of Origin
Vanaf  2 juni – Nieuw!

Elke maandag t/m donderdag 19.30
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Programmaschema juni.
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TBA  (vanaf 17-6)
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Programmaschema juni.
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Kansen voor
adverteerders.

UITGELICHT



KRACHT 
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Creativiteit op schaal. 

Audio is hot en relevanter dan ooit! Met onze nieuwe propositie ‘Talpa 

Dynamic audio ads’ trekt audio nog verder in het domein van digitale 

advertising, waar dynamische creatie aan de orde van de dag is. 

De dynamische audio ads worden gemaakt met text-to-speech 

technologie (nieuw) van Adthos (exclusieve samenwerking met Talpa) op 

basis van AI gegenereerde stemmen. Deze techniek maak het mogelijk 

om gemakkelijk duizenden versies van een audio commercial te maken 

door elementen in het script aan te wijzen die gepersonaliseerd kunnen 

worden. Deze techniek vereenvoudigt de productie en zorgt dat de 

advertenties die we maken unieker, persoonlijker en relevanter voor onze 

luisteraars en de doelgroepen van onze adverteerders. 

Dynamic
audio ads. 

AWARENESS ENGAGEMENT

DYNAMISCHE ELEMENTEN

Datum.Locatie. Tijd Station. Pricing. Product 
portfolio. 

Weer. Device

Voorbeeld
Eerlijke WOZ
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Talpa Dynamic audio ads - totaalpakket. 
INTRODUCTIE AANBOD

Uitganspunten. 
• Toegang en bgeleiding tot het Adthos platform waarop eigen commercials gemaakt kunnen worden. 

• Stemgebruik van de aangeboden stemmen in Adthos. Indien een eigen stem gewenst is, dan valt dit buiten het 
aanbod. 

• Campagne management vanuit Talpa voor het inboeken van de campagnes, inclusief targeting opties zoals 
bijvoorbeeld regio targeting

• Indien een adverteerder meer dan 5 miljoen impressies wenst af te nemen, dan gaat dat tegen de condities uit 
pakket 3. 

• Eventuele API koppelingen met het Adthos platform is altijd maatwerk en niet inclusief. 

• Het maken van een soundlogo of een sonic identity is maatwerk en niet inclusief. 

26

Introductie 
aanbod Pakket 1 Pakket 2 Pakket 3

Impressies 1,5 miljoen 3,0 miljoen 5,0 miljoen

Korting op 
reguliere tarief

15% 25% 40%

Digital audio 
CPM

TARGETING & PRODUCTIE

Index 1,25

DYNAMIC AUDIO

Inkoop 
methodiek.



©Talpa Network

,

Interesse?

COMMERCIEEL MANAGER

jort.koopman@talpanetwork.com

Jort Koopman.

+31 6 362 41 539



28



Interesse?

sales@linda.nl 

Neem contact op met  je 
Accountmanager of via:
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Inspiratie 
Case.

HET TALPA NETWERK EFFECT



©Talpa Network 31©Talpa Network



©Talpa Network

B
e

la
n

g
ri

jk
e

 d
a

ta
.

JUNI 2022

Publicatie: donderdag 21 april 2022

Aanvraag binnen bij Talpa Network maandag 2 mei 2022

Versturen schema’s digitaal   dinsdag 17 mei 2022
32

TV indices.
GECOMBINEERDE INDEX MAANDINDEX MARKTINDEX 

115 148 170

148 155105

Billboarding.
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AANGEPASTE AANLEVERDATA TELEVISIE EN RADIO

33

https://talpanetwork.com/adverteren

Kijk op onze website voor de aangepaste aanleverdata televisie en 
radio voor Koningsdag, Hemelvaartsdag en Pinksteren. 

https://talpanetwork.com/adverteren
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Bedankt 
voor de 

aandacht!


