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Programma highlights

De TV Kantine

Beste Kijkers

Kees & Co

Het persiflage-programma met Carlo & Irene begint aan haar elfde

Hilarische panelshow waarin Ruben Nicolai de kijker meeneemt langs de

De serie Kees&Co draait om Kees (Simone Kleinsma). Kees is net als

seizoen! Het onafscheidelijke duo duikt weer in de verkleedkist om

leukste, grappigste en ontroerendste tv-fragmenten van de afgelopen

vroeger het middelpunt van een hectisch gezin, waarin ze probeert te

bekend Nederland op de hak te nemen. Voor het eerst doordeweeks, op

week. Twee teams met wekelijks wisselende bekende Nederlanders

redden wat er te redden valt. Haar zoon Rudie (Tibor Lukács) woont bij

donderdagavond.

gaan onder leiding van twee teamcaptains de strijd met elkaar aan om

zijn moeder in, met zijn nieuwe geliefde Coosje (en haar puberkinderen).

de aflevering te winnen. Ze worden in vier spelrondes getest op hun

Bovendien hebben ze onlangs een baby gekregen. In alle chaos heeft

kennis van de tv-fragmenten. Het doel is zoveel mogelijk punten te

Kees – soms onvrijwillig – steun aan buurvrouw Brenda (Plien van

scoren en naar huis te gaan met de titel 'Beste Kijker'!

Bennekom) die Kees overal mee naartoe probeert te slepen en haar
onbedoeld net de verkeerde adviezen geeft. Tina de Bruin neemt de rol
over van Chantal Janzen die in het eerste seizoen de rol van Coosje
speelde.

Vanaf donderdag 27 februari

Vanaf donderdag 13 februari

Vanaf zaterdag 22 februari

20.30 uur

21.30 uur

20.00 uur

All You Need Is Love

Bankgiro Miljonairs

Robert ten Brink gaat weer op pad om waar nodig te bemiddelen in de liefde en duwtjes in

Tijdens ‘BankGiro Miljonairs’ nemen verschillende kandidaten tegenover Robert ten Brink

de goede richting te geven. Break-up’s, make-up’s, stille onbeantwoorde liefdes en

plaats op de spannendste stoel van Nederland. Om 1 miljoen euro te winnen moet de

liefdevolle woorden.

deelnemer 15 vragen goed beantwoorden. Elk goed antwoord levert een hoger geldbedrag
op, maar de moeilijkheidsgraad stijgt per goed beantwoorde vraag. De deelnemer mag er
altijd voor kiezen om tussentijds te stoppen. Dit betekent dat de kandidaat het laatst
gewonnen bedrag mee naar huis krijgt. Bij twijfel beschikt de kandidaat over drie
hulplijnen: het publiek om hulp vragen, fifty-fifty en bellen met een vriend(in) die mogelijk
het goede antwoord weet.

Vanaf zaterdag 22
februari

20.30 uur

Vanaf zaterdag 22
februari

22.00 uur

Weet Ik Veel

Meisje Van Plezier

Weet Ik Veel is een kennisquiz bij RTL4. In deze quiz wordt de algemene kennis van Nederland

De hedendaagse en intieme dramaserie laat het leven zien van huisvrouw Nadine. Wanneer haar

getest. In de studio krijgen 300 studenten en 3 BN'ers 50 verschillende kennisvragen voorgeschoteld

man Remco er vandoor gaat met haar bloedeigen zus, hervindt Nadine haar onafhankelijkheid door

die in het teken staan van algemene kennis: van popmuziek en geschiedenis tot sport, wetenschap

in het diepste geheim als high class escortgirl te werken bij haar jeugdvriendin Meryem. Ze start

en topografie. De BN'er met de meeste juiste antwoorden gaat door naar de finale, om met de beste

uiteindelijk een eigen highclass escortbureau: ‘Ladies On Top’. De vurige Meryem is echter niet

student een zo hoog mogelijk bedrag in de wacht te slepen. Uiteindelijk mag de BN'er iemand in zijn

gediend van concurrentie en werkt Nadine gruwelijk tegen. De twee staan lijnrecht tegenover elkaar

of haar naaste omgeving verrassen met het gewonnen bedrag. De student doet ook niet voor niets

en het getouwtrek om personeel en klanten bereikt een hoogtepunt. Ondanks de valse streken blijft

mee en gaat uiteindelijk met een mooi geldbedrag naar huis. Beau van Erven Dorens neemt het

Nadine knokken voor haar zaak en haar doorzettingsvermogen wordt beloond. De prachtige Kelly

stokje over van Linda de Mol.

(Holly Mae Brood) is aan boord van ‘Ladies On Top’, een waar schot in de roos, of toch niet?

Vanaf zondag 23
februari

20.30 uur

Vanaf zondag 16
februari

21.30 uur
vanaf 23 februari om 22.00

Programmaschema februari
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

18:00

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

18:15

Editie NL

Editie NL

Editie NL

Editie NL

Editie NL

Eigen Huis & Tuin

RTL Woonmagazine

18:30

RTL Boulevard

RTL Boulevard

RTL Boulevard

RTL Boulevard

RTL Boulevard

RTL Boulevard

RTL Boulevard

19:30

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

20:00

Goede Tijden,
Slechte Tijden

Goede Tijden,
Slechte Tijden

Goede Tijden,
Slechte Tijden

Goede Tijden,
Slechte Tijden

Goede Tijden,
Slechte Tijden

All Together Now
Vanaf 22/2: Kees &
Co

20:30

Married At First
Sight

Married At First
Sight

Help, Mijn Man Is
Klusser

De Bauers In
Argentinië
Vanaf 27/2: De TV
Kantine

The Voice of
Holland

Wie Ben Ik?
Vanaf 22/2: All You
Need is Love

De Bauers in
Argentinië (hh)
Vanaf 29/2: Beste
Kijkers (hh)

21:30
22:00

Uitstel Van Executie

Five days inside

De Zwakste Schakel

Is Er Een Dokter In
De Zaal?
Vanaf 13/2: Beste
Kijkers

22:20

Jinek

Jinek

Jinek

Jinek

Jinek

23:30

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer

RTL Nieuws & Weer
RTL Nieuws & Weer

Holland – België
Vanaf 23/2: Weet Ik
Veel

Baantjer: Het Begin
Vanaf 16/2: Meisje
van Plezier

Married At First
Sight (hh)

RTL Nieuws & Weer

Pech Op De Piste

Ambulance UK

Pechvogels die op de piste een ongeluk krijgen worden door ‘Pech op de Piste’ gevolgd.
Van tocht naar het ziekenhuis tot aan het uiteindelijke vervolgtraject.

Britse realityserie over de grootste ambulancediensten van Groot-Brittannië. Zowel de
medewerkers van de hectische meldkamer als de ambulancediensten op straat worden
nauwlettend gevolgd.

Vanaf donderdag 6
februari

20.30 uur

Vanaf zaterdag 1
februari

19.30 uur

Programmaschema februari
Maandag

18:00

Dr. Phil

Dinsdag
Dr. Phil

Woensdag
Dr. Phil

Donderdag
Dr. Phil

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Dr. Phil

De kliniek (hh)

Ambulance UK (hh)
Helden van hier

18:30
Deurwaarders UK

Deurwaarders UK

Deurwaarders UK

Deurwaarders UK

Deurwaarders UK

De deurwaarders
(hh)
Vanaf 8/2: pech op
de piste (hh)

19:30

Horrorhuurders &
huisjesmelkers

Horrorhuurders &
huisjesmelkers

Horrorhuurders &
huisjesmelkers

Horrorhuurders &
huisjesmelkers

Horrorhuurders &
huisjesmelkers

Vanaf 1/2:
ambulance UK

Wie woont waar
(Hh)

20:30

De slechtste
chauffeur van
nederland

De douane in actie

In overtreding
Vanaf 26/2: N.T.B.

Vanaf 6/2: pech op
de piste

Team parate
eenheid (hh)

Team spoedeisende
hulp (hh)

De slechtste
chauffeur van
nederland (hh)

Wie woont waar

Team parate
eenheid

Voor de rechter
vanaf 26/2: N.T.B.

Team spoedeisende
hulp (hh)

De douane in actie
(hh)

24 uur in de E.R.

24 uur in de E.R.

24 uur in de E.R.

24 uur in de E.R.

24 uur in de E.R.

Horrorhuurders &
huisjesmelkers (hh)

Horrorhuurders &
huisjesmelkers (hh)

Horrorhuurders &
huisjesmelkers (hh)

Horrorhuurders &
huisjesmelkers (hh)

Horrorhuurders &
huisjesmelkers (hh)

21:30
22:30
23:30

De kliniek

Politie USA live

Voor de rechter (hh)
Naked attraction UK
(hh)

RTL 7 Darts: Premier League

UEFA Europa League

Verslag van de prestigieuze Premier League Darts. Tien geselecteerde darters nemen het

Na de groepsfase van de UEFA Europa League is de knock-out fase aangebroken. De

tegen elkaar op in Groot-Brittannië, Ierland, Duitsland en in een dubbele ronde in

Nederlandse eer wordt hooggehouden door Ajax en AZ. De Ajacieden hebben iets goed te

Rotterdam. Grote favoriet is landgenoot Michael van Gerwen, de meervoudig winnaar van

maken na de uitschakeling in de Champions League. Het vizier zal gericht zijn op de finale

het toernooi. Na negen speelrondes vallen de twee laagst geklasseerde spelers af en gaat

in Gdansk om eerherstel af te dwingen. Na een geweldige eerste helft van het seizoen zal

de strijd verder tot aan de finale-dag in Londen.

ook AZ gebrand zijn om het maximale uit het Europese avontuur te halen. De UEFA Europa
League zal dus voor het nodige Nederlandse vuurwerk zorgen in de knock-out fase.

Donderdag 6 & 13
februari

Vanaf 19.30

Donderdag 10 & 27
februari

18:00 uur

ABN AMRO World Tennis
Tournament

Ajax - PSV

WK Biathlon

Grigor Dimitrov komt in februari 2020 voor de achtste keer in

Als spectaculair slotstuk van speelronde 21 in de Eredivisie

Het enige wereldkampioenschap in de sneeuw van dit seizoen.

actie tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament. De 28-

ontvangt regerend landskampioen Ajax in de Johan Cruijff Arena

12 tot 23 februari strijden de biatleten voor de medailles. Voor de

jarige Bulgaar is kind aan huis in Rotterdam Ahoy, waar hij al op

de voornaamste concurrent uit de recente Eredivisieseizoenen:

toeschouwer een waar genot om naar te kijken. Spanning van

17-jarige leeftijd debuteerde. De finalist van 2018 gaat op jacht

PSV. Het duel is vrijwel ieder seizoen cruciaal in de titelstrijd en

begin tot eind en met elke schietbeurt kunnen de medaillekansen

naar zijn 9e titel. Het 47e ABN AMRO World Tennis Tournament

dat zal ditmaal niet anders zijn. Een voetbalgevecht op het

verkeken zijn. Het biatlon is een succesformule die jaarlijks voor

wordt gehouden van 8 tot en met 16 februari in Rotterdam Ahoy.

hoogste niveau en met gegarandeerd een fantastische

spektakel zorgt. Vorig jaar won geen één atleet tweemaal goud

entourage.

op een individueel onderdeel. Het wereldkampioenschap biatlon
in Antholz-Anterselva, Italië mag je niet missen.

Vanaf zaterdag 8 tot en met zondag 16 februari

Zondag 2 februari

Vanaf woensdag 12 tot zondag 23 februari

Wisselend

16.45 uur

Wisselend

Wheeler Dealers:
Dreamcar

Paranormal Caught On
Camera (S1)

Topchef Junior

Super autodealer Mike Brewer gaat samen met zijn beste

Een deskundig panel analyseert beelden van

De meest getalenteerde jonge koks uit het hele land

monteur de moeilijkste opdracht tot nu toe aan. Mike gaat

beangstigende en veelzeggende paranormale activiteiten -

strijden tegen elkaar in een reeks spannende uitdagingen.

autofanaten helpen hun oude auto te verkopen, de winst

van klopgeesten tot lichtjes in de lucht - beelden die

Deze uitdagingen zijn ontworpen om hun culinaire

zullen zij weer herinvesteren in een nieuwe auto om

misschien zelfs sceptici kunnen overtuigen.

vaardigheden en vastberadenheid te testen. Het

uiteindelijk hun droom auto te kunnen kopen. Maar ze

programma zal gepresenteerd worden door hoofdjurylid

mogen maar drie deals maken, dus ze zullen erg worden

Curtis Stone en presentatrice Vanessa Lachey.

uitgedaagd om slim in te kopen en te verkopen.

Vanaf zaterdag 8 februari

Vanaf zondag 9 februari

Vanaf dinsdag 11 februari

21.00 uur

20.05 uur

NNB

Huize Herrie

Het Regent Gehaktballen

Ok K.O.! Jij Wordt Een
Held

Ooit afgevraagd hoe het is om op te groeien in een grote

Animatieserie over de scholier Flint Lockwood, die graag

De wereld is een knettergekke wedloop geworden! Om niet

familie? Huize Herrie is een animatieserie over het chaotische

uitvinder wil worden. Flint woont in een stad waar alles om

achter te raken, moet iedere laatste persoon op aarde een

leven van de 11 jaar oude Lincoln. Hij laat zien hoe hij

sardientjes draait, maar hij heeft andere toekomstplannen

held met superkrachten worden! Dit is een wereld waarin

overleeft in een huishouden met tien oudere zussen. Laten

en hoopt de wereld te veranderen met zijn uitvindingen.

de prestaties van superhelden en gigantisch grote strijden

die zussen nou ook nog eens grote persoonlijkheden

Flint beleeft grappige en spannende avonturen met zijn

een normaal onderdeel van de dag zijn. Maar zelfs in zo’n

hebben…

beste vriendin, Sam Sparks, die droomt van een carrière

actievolle wereld, moeten helden ook nog steeds gewone

als meteoroloog.

dingen doen, zoals het behouden van een baan en naar de
supermarkt gaan. Deze serie gaat over zo’n held… K.O.!

Vanaf maandag 17 februari

Vanaf maandag 3 februari

Vanaf maandag 20 januari

NNB

Elke werkdag om 15.50 uur

Elke dag om 20.35 uur

In the spotlight &
commercieel aanbod

Samen warm
de winter door
Periode:

Januari en februari

GRP’s:

400 GRP’s in 25-54 jaar

Zenders:

RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8 en
doelgroepzenders (24 Kitchen, Comedy
Central, TLC, Discovery, Fox, ID, MTV, Nat Geo,
Spike)

Tijdvak:

Klok, Het RTL Weer, RTL Boulevard, films
All Day

Titels:

De RTL 7/8, RTL 8 vrouwenseries, Baantjer,
Married at first Sight, De Zwakste Schakel, De
Bauers In Argentinie, RTL 8 Crime Weekend,
Is Er Een Dokter In De Zaal? Wie Woont Waar?

Billboard
Totaal 400 GRP’s in 25-54 jaar voor €45.000,aanbieding: (Exclusief BTW- en productiekosten)
Meer info? Neem contact op met billboarding@rtl.nl

Shopweekend:
de nationale eigen huis
en tuin dagen
Kortingsdagen als Black Friday, National Glamour Day en Cyber Monday
worden steeds belangrijker voor zowel consument als retailer. In 2018
werd op Black Friday 47% meer omzet behaald dan op een normale dag.
Eigen Huis & Tuin organiseert nu de Nationale Eigen Huis & Tuin Dagen,
waarbij fans via onze partners met 20% korting de nieuwste tuinmeubel-,
bloemen- en plantencollectie kunnen shoppen om zo zelf hun droomtuin te
verwezenlijken.
Door als merk of retailer zichtbaar te zijn als actieve deelnemer aan deze
dagen, creëer je direct een omzetpiek aan het begin van het buitenseizoen
en exposure in de juiste doelgroep.
Fans hoeven alleen de voucher te downloaden op
eigenhuisentuin.nl/dagen en deze aan de kassa te laten zien of gebruik te
maken van de speciale kortingscode om online te shoppen.
Meer info en inschrijving: stijn.van.gerwen@rtl.nl

Billboard- en sponsoringcampagnes rondom tv-campagnes
laten effecten zien op:

Resultaten
onderzoek
billboarding
& branded
content

ü Naamsbekendheid
ü Overweging
ü Voorkeur
ü Merkimago
De analyse van de resultaten van diverse effectonderzoeken die
we de afgelopen jaren hebben gedaan, bieden inzicht in het effect
van beide vormen van inzet en welke vorm het beste past bij
welke doelstelling.
Meer weten?
We komen graag langs om deze resultaten te presenteren en toe
lichten
Meer informatie via: mirte.van.deursen@rtl.nl

Goede
performance
vooravond en
late avond
RTL4

1

Top 3 meest
succesvolle
influencers
binnen ons
online video
netwerk

285K subs

880K followers

2

280K subs

523K followers

3

12,3M subs

12,9 mln followers
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