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Maandag t/m vrijdag.

VI Vandaag
Het succesvolle VI trio is vanaf maandag 10 januari iedere werkdag te zien op SBS6 met een
dagelijkse liveshow. In VI Vandaag geven Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp hun kijk
op het nieuws, de actualiteit, politiek, entertainment en meer. Daarnaast blijven sport, en voetbal in
het bijzonder, ook belangrijke onderwerpen aan tafel.

Vanaf maandag 10 januari dagelijks om 21.40
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Maandag & dinsdag.

Urk
Nieuw Seizoen!

Vanaf maandag 3 januari 20.30

Down The Road
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.

Vanaf dinsdag 4 januari 20.30
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Woensdag & donderdag.

Steenrijk Straatarm

Marble Mania

Nieuw Seizoen!

Nieuw Seizoen!

Vanaf woensdag 5 januari 20.30

Vanaf donderdag 6 januari 20.30
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Vrijdag.

De Alleskunner
Nieuw Seizoen!

Vanaf vrijdag 7 januari 20.30
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Zaterdag.

The Tribute: Battle of the Bands

Het Roer Om

In The Tribute Battle of the Bands gaan 11 tributebands de
strijd met elkaar aan. Juryleden Cesar Zuiderwijk, Angela
Groothuizen en Spike beoordelen wie het meest in de buurt
van het origineel komt.

Nieuw seizoen!

Vanaf zaterdag 15 januari 20.00

Vanaf zaterdag 15 januari 21.30
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Zondag.

Diepe Gronden

Van je Familie Moet Je Het Hebben

In de miniserie Diepe Gronden wordt
gedragsdeskundige Anna van Kessel (gespeeld door
Linda de Mol) ingeschakeld nadat er in de
Weerribben een meisje dood wordt aangetroffen.
Er ontstaat een race tegen de klok om te
voorkomen dat de dader nog een keer toeslaat.

In deze nieuwe feelgood-quiz wordt de hoofdkandidaat met een
smoes naar de studio gelokt. Daar ziet hij tot zijn verbazing vijftien
familieleden en vrienden die hem een warm hart toedragen en hem
een mooi geldbedrag gunnen. Ze spelen samen een quiz en proberen
daarmee veel geld te verdienen. Hoeveel? Dat ligt aan de familie en

Vanaf zondag 2 januari 20.30

Vanaf zondag 16 januari 21.30
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Programmaschema januari.
MAANDAG

DI NSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRI JDAG

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

ZATERDAG

Dr oomhui s op het pl at t el and

1 8. 30

50/50

50/50

50/50

50/50

50/50

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

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?

vt wonen:

1 7 -1 : HLF8

1 8-1 : HLF8

1 9-1 : HLF8

20-1 : HLF8

21 -1 : HLF8

weer ver l i ef d op j e hui s

De gr ot e t ui nver bouwi ng

ZONDAG
De gr ot e hui s ver bouwi ng

De gr ot e ver hui z i ng

1 -1 : Najib Amhali
8-1 : FILM
20. 30

Ur k!

Down t he r oad

St eenr i j k, s t r aat ar m

Mar bl e Mani a

De Al l es kunner

1 5-1 : The Tr i but e: bat t l e
of t he bands

Di epe Gr onden
30-1 : Code van Coppens

21 . 30

Ur k!
1 0-1 : VI Vandaag

Fami l i e Gi l l i s
1 1 -1 : VI Vandaag

St eenr i j k, s t aat ar m hh
1 2-1 : VI Vandaag

Mr . Fr ank Vi s s er doet
ui t s pr aak hh

De Al l es kunner

1 3-1 : VI Vandaag

1 4-1 : VI Vandaag

1 -1 : The Bi g Bal ance

Kl ei n maar f i j n

8-1 : FILM

1 6-1 : Van j e f ami l i e moet
j e het hebben

1 5-1 : Het r oer 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

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
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Grote films op maandag.
2022 gaat van start met de trilogie van The Lord of the Rings, de perfecte films voor de donkere
winterdagen.
Vanaf maandag 24 januari krijgt de maandag een andere invulling met kwalitatief drama/ thrillers.
Op de maandag is ruimte voor brede films, en in januari en februari komen hier grote klassiekers.

The Lord of the Rings:
the Fellowship of the Ring

The Lord of the Rings:
the Two Towers

The Lord of the Rings:
the Return of the King

Se7en

Murder by Num8ers

Maandag 3 januari 20.30

Maandag 10 januari 20.30

Maandag 17 januari 20.30

Maandag 24 januari 20.30

Maandag 31 januari 20.30
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Dinsdagavond serie avond.
De dinsdagavond blijft de serieavond, ook in 2022. Met vanaf dinsdag 4 januari de nieuwste
seizoenen
en New Amsterdam.
behaalde in 2021 een
gemiddeld marktaandeel van 9,2% en New Amsterdam 8,6%. In 2022 staan beide titels weer
gecombineerd op 1 avond.
Ook in 2022 nieuwe seizoenen Chicago Fire om 22.30u. Deze serie was in 2021 goed voor een
gemiddeld marktaandeel van 6,4% op dit tijdslot (alle marktaandelen M/V 25-59 incl ugk).

Nieuw seizoen

New Amsterdam
Nieuw seizoen

Chicago Fire
Nieuw seizoen

Dinsdag 20.30

Dinsdag 21.30

Dinsdag 22.30
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Crime op woensdag.
De woensdagavond blijft gereserveerd voor de beste crimeseries. Hier het vervolg van de
nieuwste seizoenen: NCIS Los Angeles en Magnum P.I.

NCIS Los Angeles
Nieuw seizoen

Magnum P.I.
Nieuw seizoen

Woensdag 20.30

Woensdag 21.30
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Het Wylde Pad.

Donderdag:
Films & Net5 specials

Op de donderdag de vertrouwde romcoms, met op
donderdag 6 januari The Intern en op donderdag 13 januari
The Proposal.
Deze romcoms worden afgewisseld met Net5 specials. Dit zijn
eenmalige avondvullende uitzendingen waarin we taboes
doorbreken, ons verwonderen of belangrijke verhalen
vertellen. De Net5 specials zijn Powered by LINDA.
Op donderdag 20 januari trappen we af met Merel x Britney:
De gebeurtenissen rondom Britney Spears blijven de wereld
bezig houden. Al het nieuws rondom de voormalig popdiva
wordt breed uitgemeten. Merel Westrik reist naar de VS om uit
te zoeken wie de mensen zijn die al jaren voor de vrijheid van
Britney strijden. Ook spreekt zij mensen uit haar directe
omgeving, en onderzoekt zij of een soortgelijke situatie in
Nederland ook zo uit de hand kan lopen.
Donderdag 20 januari 20.30u, Exclusief bij Net5
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Donderdag:
Een slokje minder?

Het Wylde Pad.

We houden allemaal wel van een drankje, maar voor vrouwen geldt 7
glazen per week al als overmatig drankgebruik. Maar drinken we niet
allemaal wel eens een glaasje teveel? En wanneer wordt dat een
probleem? Merel duikt aan de hand van onderzoek en schokkende
verhalen in dit thema.

Met als doel het taboe op alcoholgebruik door vrouwen bespreekbaar
te maken. Zij wordt hierin bijgestaan door een co-host die de
resultaten van een groot onderzoek duidt, en door 20 bekende
vrouwen die een alcoholdagboek bij houden in de maand december.
Donderdag 27 januari 20:30, Exclusief bij Net5
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Avontuur op vrijdag.
De avonturenfilms verhuizen naar de vrijdag. De start is sterk, met op vrijdag 7 januari
Clash of the Titans en Wrath of the Titans op 1 avond. Daarna de Dan Brown trilogie,
die in 2020 goed was voor mooie marktaandelen: The Da Vinci Code: 6,9%, Angels &
Demons: 12%, Inferno: 10% (M/V 25-59 LIVE)

Clash of the Titans
gevolgd door
Wrath of the Titans
Vrijdag 7 januari 20.30

The Da Vinci Code

Angels & Demons

Inferno

Vrijdag 14 januari 20.30

Vrijdag 21 januari 20.30

Vrijdag 28 januari 20.30
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Het Wylde Pad.

Zaterdag 1 januari.

We starten het jaar met de première van de
verfilming van de populair serie Downton Abbey.
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Crime op zaterdag.
Ook op zaterdag steengoede crime series, hier het vervolg van de nieuwste
seizoenen NCIS en NCIS Hawaii. Met om 22.30u het nieuwste seizoen van Dr. Bull.

NCIS
Nieuw seizoen

NCIS Hawaii
Nieuw seizoen

Dr. Bull
Nieuw seizoen

Zondag 20.30

Zondag 21.30

Zondag 22.30
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Reality op zondag.
Op de zondag veel leuke reality uit het buitenland. Hier komt onder andere Steenrijk,
Straatarm UK, waarin gezinnen een week van leven wisselen, compleet met het bijhorende
budget. Om 22.30 nieuwe Net5 seks docs, die ons een inkijkje geven in het seks leven van
diverse Amerikanen.

Steenrijk, Straatarm UK
Nieuw seizoen
Zondag 20.30
©Talpa Network
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De vooravond.
Veel feel-good reality op de vooravond in 2022. Vanaf 17.30 Verkopen of Verbouwen, waarin we Canadezen
volgen die voor de keuze staan om hun huidige huis grondig te verbouwen, en daar dus te blijven wonen, of
gaan ze toch liever verhuizen? Dit programma wordt opgevolgd door het vervolg van de verbouwcompetitie
Reno Rumble. Hier strijden voormalig deelnemers aan Het Blok Australië en House Rules Australië voor de winst.
Na de finale van Reno Rumble keert Het Blok Australië terug met een nieuw seizoen. Bijzonder aan deze editie is
dat er oud kandidaten terugkomen en een tweede kans krijgen op het winnen van een grote overwaarde.

Vanaf 19.30 elke maandag t/m donderdag MasterChef Australië. Eerst de competitie van de junioren en
daarna gaan de VIPS de strijd met elkaar aan.

Verkopen of Verbouwen
Nieuw seizoen

Reno Rumble: vanaf maandag 3 januari
Het Blok Australië: vanaf woensdag 19 januari
Nieuw seizoenen

MasterChef Australië Junior: vanaf maandag 3 januari
MasterChef Australië VIPS: vanaf dinsdag 25 januari
Nieuwe seizoenen

Elke maandag t/m donderdag 17.30

Elke maandag t/m donderdag 18.30

Elke maandag t/m donderdag 19.30

©Talpa Network

20

Programmaschema januari.
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Highlights januari.
22

Maandag

S.W.A.T.

seizoen 5

crime series.

nieuw

FBI

seizoen 3

nieuw

Luitenant Daniel 'Hondo' Harrelson (Shemar Moore)
maakt deel uit van de eenheid Special Weapons And
Tactics. Hij zit gekneld tussen zijn loyaliteit aan de
straten waar hij is opgegroeid en zijn bondgenoten
van het team.

Amerikaanse dramaserie over de interne werking van het
New Yorkse kantoor van de FBI, waarbij alle
vaardigheden en geestverruimende technologie van het
bureau aan bod komen om het land veilig te houden.

Vanaf maandag 3 januari van 20.30

Vanaf maandag 3 januari van 21.30

21.30

23.15

dubbele afleveringen
23

Dinsdag

films.

The A-team

Central Intelligence

Mr. & Mrs. Smith

Knight & Day

4 januari

11 januari

18 januari

25 januari

24

Woensdag

films.

Geostorm

London Has Fallen

Den of Thieves

Parker

5 januari

12 januari

19 januari

26 januari

25

Donderdag

films.

Ready Player One

300

300: Rise of an Empire

10,000BC

6 januari

13 januari

20 januari

27 januari

26

Zaterdag - films.

Hangover Day 1 januari

Bad Boys

Bad Boys 2

Lethal Weapon 1+2

18.00 The Hangover
20.00 The Hangover 2
22.15 The Hangover 3

8 januari

15 januari

22 januari

Lethal Weapon 3+4
29 januari

27

Zondag - films.

Inception

Elysium

I,Robot

Star Trek Beyond

2 januari

9 januari

16 januari

23 januari

Edge of Tomorrow
30 januari

28

Programmaschema januari.
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Highlights januari.
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MAANDAG

Titel.

BBC Wildlife: The Hunt.
Een kijkje in de buitengewone reeks technieken die
roofdieren gebruiken om hun prooi te vangen, van
luipaarden tot orka's.

Vanaf maandag 3 januari om 20.30u.
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Zaterdag.

Films om bij weg te zwijmelen

Gone with the Wind

Sweet November

La La Land

The Lucky One

1 januari

8 januari

15 januari

22 januari

29 januari
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CRIME SERIES.

Zondag.

Criminal Minds S15

Longmire S6 (nieuw)

In het vijftiende en tevens laatste seizoen van
'Criminal Minds' gaat de BAU op een
legendarische jacht naar Everett Lynch, ook
wel bekend als de Kameleon, een ontsnapte
seriemoordenaar.

Walt Longmire is nog steeds in een proces
voor dood door schuld verwikkeld. Doordat hij
af en toe het recht in eigen handen neemt,
heeft hij zijn tegenstanders meer dan eens in
het harnas gejaagd.

20.30

22.30

22.20

00.20
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Programmaschema januari.
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JANUARI 2022

Belangrijke data.

TV indices.
MAANDINDEX

MARKTINDEX

GECOMBINEERDE INDEX

103

100

103

100

103

Billboarding.

Publicatie:

woensdag

24 november 2021

Aanvraag binnen bij Talpa Network

donderdag

2 december 2021

donderdag

16 december 2021
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Bedankt
voor de
aandacht!

