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Amsterdam, 1980. Te midden van de krakersrellen 
en demonstraties begint de idealistische jonge 
rechercheur Jurre de Cock op bureau 
Warmoesstraat. Zijn partner, de rasechte 
Amsterdammer, Tonnie Montijn maakt hem wegwijs 
in de stad. Het duo stuit gaandeweg op een criminele 
samenzwering, die onderdeel blijkt van een groter 
plan. Dan krijgt De Cock een nieuwe partner 
toegewezen: Andy Ruiter, overgeplaatst vanuit de 
Bijlmer. Bureau Warmoesstraat blijkt zo lek als een 
mandje en het wordt De Cock snel duidelijk dat hij 
niet iedereen blindelings kan vertrouwen.

Komisch spelprogramma waarin het 
Nederlandse team onder leiding van Ruben 
Nicolai ten strijde trekt tegen het Belgische team 
van Louis Talpe. De twee teams gaan los op alle 
vooroordelen en verschillen die er zijn tussen de 
Hollanders en de Belgen. Wat weten de teams 
van elkaars land en vooral, waar blinken ze zelf 
in uit? De scheidslijn wordt goed bewaakt door 
presentator Art Rooijakkers en de Vlaamse 
acteur en presentator Jonas van Geel.

Talkshow met Eva Jinek. Te zien vanaf januari 
2020 bij RTL 4. Meer informatie volgt. 

BAANTJER: HET 
BEGIN

HOLLAND - BELGIËTALKSHOW EVA 
JINEK (WERKTITEL)

22.30 UUR 

VANAF JANUARI 

21.30 UUR 

VANAF ZONDAG 19 JANUARI 

21.30 UUR

VANAF ZONDAG 5 JANUARI 



Spectaculaire nieuwjaarsshow waarin 
kandidaten kans maken grote geldbedragen te 
verzamelen, verzilveren óf toch te verliezen. We 
schakelen live naar de uitreiking van de 
Postcode nieuwjaars kanjer van 54,7 miljoen.  

Documentaireserie waarin presentatrices Angela 
Groothuizen, Caroline Tensen en Natasja Froger 
afwisselend van elkaar instellingen in Nederland 
bezoeken waar je normaal niet zomaar 
binnenkomt. Zoals Het Passion en Jellinek 
Minnesota. Door vijf dagen mee te doen aan het 
leven in de instelling proberen zij erachter te 
komen hoe het is om er te wonen, te werken en 
te slapen. Overdag worden zij gevolgd door een 
cameraploeg, 's avonds en 's nachts filmen zij 
zelf. Dat levert zeer indringende scènes op.

In ‘Married At First Sight’ trouwen mensen met elkaar 
die elkaar nog nooit eerder gezien hebben. Een team 
van experts matcht de koppels op basis van de 
wetenschap. Wanneer de koppels elkaar het ja-
woord hebben gegeven, gaan ze samen op 
huwelijksreis. Na deze reis gaan zij tijdelijk 
samenwonen in een samenwoonhuis om elkaar 
beter te leren kennen. Aan het eind van de reeks 
neemt het pas getrouwde stel de beslissing: is het de 
perfecte match en blijven ze bij elkaar of besluiten ze 
dat de wegen toch gaan scheiden? Het programma 
is zowel op dinsdag- als op woensdagavond te zien. 

POSTCODE LOTERIJ 
THE BIGGEST QUIZ

FIVE DAYS INSIDEMARRIED AT FIRST 
SIGHT

20.30 UUR 

VANAF DINSDAG 7JANUARI 

21.30 UUR 

VANAF DINSDAG 14 JANUARI

20.30 UUR

VANAF WOENSDAG 1 JANUARI



Reisprogramma waarin Frans en Mariska naar Argentinië vertrekken. Het 
land van Maradona, gaucho's en natuurlijk Koningin Maxima. De Bauers
ontdekken op hun eigen en unieke manier wat het thuisland van onze 
koningin allemaal te bieden heeft. 

In ‘De Zwakste Schakel’ gaan negen kandidaten de strijd met elkaar aan om 
een mooi geldbedrag binnen te slepen. Samenwerking is noodzakelijk om 
het geld op de bank te vullen. Doel van het spel is om na iedere spelronde de 
slechtste speler weg te stemmen om een zo sterk mogelijke ketting van 
spelers te vormen en zo het maximale prijzengeld binnen te halen. De 
presentatrice tikt falende kandidaten na iedere ronde op hun vingers en 
stuurt de weggestemde persoon de laan uit met de welbekende zin: “Jij bent 
de zwakste schakel. Tot ziens.” Aan het eind van het spel strijden de twee 
overgebleven kandidaten om de volledige prijzenpot. 

DE BAUERS IN ARGENTINIË DE ZWAKSTE SCHAKEL

21.30VANAF WOENSDAG 
8 JANUARI 20.30VANAF JANUARI



Gezondheidsquiz waarin de Vlaamse komiek Philippe Geubels met vier 
bekende deelnemers in verschillende rondes op zoek naar antwoorden op de 
meest uiteenlopende gezondheidsvragen. De twee teams proberen de 
vragen te beantwoorden, maar mochten ze er niet uitkomen dan kunnen ze 
altijd de dokter in de zaal om hulp vragen.

Spelprogramma waarin twee teams een aantal komische spellen 
spelen waarin zij aan de hand van cryptische omschrijvingen van de 
tegenstander moeten raden wie, wat of waar ze zijn. Onder leiding van 
Caroline Tensen strijden Ruben Nicolai en Tijl Beckand zeven weken 
lang in verschillende spelrondes om de winst. De teamcaptains 
worden iedere aflevering door twee wisselende gasten bijgestaan.

IS ER EEN DOKTER IN DE ZAAL? WIE BEN IK? 

21.30VANAF ZATERDAG 
4 JANUARI 21.30VANAF DONDERDAG 

2 JANUARI



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

De Battle 
Vanaf 19/1: Holland –
België

20:30 Help, Mijn Man Is 
Klusser Married At First Sight 

1/1: Postcode Loterij The 
Biggest Quiz
Vanaf 8/1: Married At 
First Sight 

Bauers In Argentinië 

The voice of Holland 
Wie Ben Ik? 

Baantjer: Het Begin
21:30

Uitstel Van Executie
Married At First Sight 
Vanaf 14 januari: 5 days 
inside 

De Zwakste Schakel Is Er Een Dokter In De 
Zaal? 

22:00

Is Er Een Dokter In De 
Zaal (hh) 

RTL Nieuws & Weer

22:30 Talkshow Eva Jinek
(werktitel) 

Talkshow Eva Jinek
(werktitel) 

Talkshow Eva Jinek
(werktitel) 

Talkshow Eva Jinek
(werktitel) 

Talkshow Eva Jinek
(werktitel) Bauers in Argentinië (hh)

23:30 RTL Nieuws & Weer RTL Nieuws & Weer RTL Nieuws & Weer RTL Nieuws & Weer RTL Nieuws & Weer RTL Nieuws & WeerRTL Nieuws & Weer

PROGRAMMASCHEMA 
JANUARI 



Deze serie belicht het werk van de Nederlandse 
Douane in de breedst mogelijke zin en toont niet 
alleen de koffercontrole, de drugssmokkelaar en 
de verdachte container, maar juist ook de dingen 
die je nog niet wist.

Wat zegt je huis over jouw persoonlijkheid? Dat 
onderzoeken we in ‘Wie Woont Waar?’ In elke 
aflevering gaan vier volslagen vreemden bij 
elkaar op bezoek. Het enige wat ze van elkaar 
weten is naam en beroep, verder is het aan hen 
om uit te zoeken wie bij welk huis hoort. Het 
komt dus aan op intuïtie en mensenkennis om te 
bepalen welke woonstijl bij welke persoonlijkheid 
past.

Make-overprogramma waarin Bridget Maasland 
en haar make-overteam aan de slag gaan met 
moeders die er een uitbundige kleding- en make-
upkeuze op nahouden.

DE DOUANE IN ACTIEWIE WOONT WAAR?HOTTER THAN MY
DAUGHTER

20.30 UUR 

VANAF MAANDAG 6 JANUARI 

21.30 UUR 

VANAF MAANDAG 6 JANUARI 

20.30 UUR

VANAF DINSDAG 7 JANUARI 



In de nieuwe realityserie In Overtreding worden de (dieren)politie, 
dierenbescherming en handhavers op straat gevolgd in hun dagelijkse 
werkzaamheden. Geen dag is hetzelfde voor hen: treitertaxi's op Schiphol, 
gedumpt afval, een pony in de achtertuin of zieke katten in een 
onhygiënische flat.

Eenheid van de Rotterdamse politie die ingezet wordt bij levensbedreigende 
situaties. In deze serie worden ze maandenlang op de voet gevolgd. De 
mensen in het team worden voorgesteld en de acties worden gefilmd. 

IN OVERTREDINGTEAM PARATE EENHEID

21.30VANAF DINSDAG  
7 JANUARI 20.30 UUR VANAF DONDERDAG 

2 JANUARI 



Programmareeks waarin een aantal mensen wordt gevolgd die in een privé-
kliniek een medische of esthetische behandeling ondergaan. In iedere 
aflevering wordt een aantal mensen voor, tijdens en na een behandeling 
gefilmd; het kan gaan om een gebitsreconstructie of een haartransplantatie, 
maar ook om de behandeling van oogafwijkingen, spataderen of een hernia. 
Daarnaast is er aandacht voor ontspannende behandelingen in een 
wellness-resort.

Realityprogramma waarin de confrontaties tussen rechter en burger in 
verschillende rechtbanken in Nederland worden gevolgd. Bij een rechtszaak 
zijn de belangen altijd groot. De personen die oog in oog met de rechter 
staan, worden tijdens het proces op de voet gevolgd en horen aan het eind 
direct de uitspraak. Deskundigen haken in op de verhalen met interessante 
feiten en leggen uit hoe de rechter tot zijn oordeel komt.

DE KLINIEKVOOR DE RECHTER

21.30
VANAF DONDERDAG  
2 JANUARI 21.30 UUR VANAF ZONDAG  

19 JANUARI 



PROGRAMMASCHEMA
JANUARI

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

18:00 Dr. Phil Dr. Phil Dr. Phil Dr. Phil Dr. Phil Helden Van Hier Helikopter Helden

18:30
Deurwaarders UK Deurwaarders UK Deurwaarders UK Deurwaarders UK Deurwaarders UK Eerste Hulp Bij Festivals 

(hh)
Making A Model Met 
Yolanda Hadid (hh)

19:30
Horrorhuurders & 
Huisjesmelkers

Horrorhuurders & 
Huisjesmelkers

Horrorhuurders & 
Huisjesmelkers

Horrorhuurders & 
Huisjesmelkers

Horrorhuurders & 
Huisjesmelkers Ambulance UK Hotter Than My Daughter 

(hh)

20:30
Hotter Than My Daughter De Douane In Actie N.T.B. In Overtreding Team Parate Eenheid

(hh) Voor De Rechter (hh) Wie Woont Waar
(hh)

21:30
Wie Woont Waar Team Parate Eenheid

Vanaf 8/1: Drag S.O.S 
Vanaf 22/1: Naked 
Attraction UK

Voor De Rechter De Douane In Actie (hh)

Politie USA Live

Vanaf 12/1 Naked 
Attraction UK (hh)
Vanaf 19/1: De Kliniek

22:30
24 Uur in De E.R. 24 Uur in De E.R. The Blacklist (hh) 24 Uur in De E.R. 24 Uur in De E.R. Foute Vrienden (hh)

Vanaf 12/1: N.T.B. (hh)

23:30
Horrorhuurders & 
Huisjesmelkers (hh)

Horrorhuurders & 
Huisjesmelkers (hh)

Horrorhuurders & 
Huisjesmelkers (hh)

Horrorhuurders & 
Huisjesmelkers (hh)

Horrorhuurders & 
Huisjesmelkers (hh) Naked Attraction UK (hh)



PROGRAMMA HIGHLIGHTS 
SPORT



Verslag van de legendarische Dakar Rally. Het is de 42e editie en er wordt 
een nieuw gastland aangedaan. Voor het eerst in de geschiedenis van de 
rally wordt het Midden Oosten het decor. De komende vijf jaar crossen de 
coureurs namelijk door Saudi Arabië. Zondag 5 januari start de rally in 
Jeddah en de coureurs finishen 17 januari in Qiddiya.

Het laatste weekend van januari staat traditioneel The Masters op het 
programma. Nederlander Michael van Gerwen heeft dit toernooi al vijf keer 
op rij gewonnen. Zal het hem lukken daar een zesde keer aan toe te 
voegen?

RTL GP: DAKAR 2020RTL 7 DARTS: THE MASTERS

20.00 UURVANAF VRIJDAG 
31 JANUARI 18.30 UUR VANAF ZATERDAG 

4 JANUARI 



In het weekend van 17, 18 en 19 januari ontwaakt de Eredivisie uit de 
winterslaap. De strijd om het landskampioenschap, de tweede plaats, de 
Europese plaatsen én het gevecht tegen degradatie barsten nu echt los. Met 
Feyenoord – sc Heerenveen, AZ – Willem II, Ajax – Sparta en VVV-Venlo –
PSV staan direct aansprekende affiches op het programma.

Aces, blokken, pancakes en smashes. Op Ziggo Sport volg je onze 
Oranjedames in het Olympisch kwalificatie toernooi. Van dinsdag 7 januari 
t/m zondag 12 januari 2020 is het laatste Europese olympisch 
kwalificatietoernooi (OKT) voor de OS van Tokio 2020. In totaal acht landen, 
waaronder de volleybalvrouwen van Nederland.

HERSTART EREDIVISIEOLYMPISCHE KWALIFICATIE 
VOLLEYBAL

15.00 UURVANAF DINSDAG  
7 JANUARI 20.00 UUR VANAF VRIJDAG  

17 JANUARI 



PROGRAMMA HIGHLIGHTS 
MTV, SPIKE, 24 KITCHEN



In Jamie & Jimmy’s Food Fight Club gaat Jamie 
Oliver samen met oude vriend, en tevens tv-
bekende, Jimmy Doherty op zoek naar de 
lekkerste producten van Groot-Brittannië. Ze 
dagen andere landen in Europa uit om de 
wedstrijd aan te gaan wie de lekkerste worsten, 
sauzen en desserts maakt.

Bellator is één van de grootste MMA (Mixed 
Martial Arts) organisaties met veel van de beste 
vechters ter wereld. Bellator onderscheidt zich 
van andere organisaties door het veelvoudig 
gebruik van toernooien in elke gewichtsklasse. 
Dit keer strijden Budd en Cyborg tegen elkaar in 
Bellator 238.

De tatoeages die bedacht worden zijn extremer 
dan je je ooit had kunnen bedenken! Vrienden, 
familieleden en beroemdheden ontwerpen 
tatoeages voor elkaar, maar krijgen ze pas te 
zien als ze gezet zijn. De grote vraag is: zullen 
hun relaties standhouden?

JAMIE & JIMMY’S 
FOOD FIGHT CLUB

BELLATOR 238JUST TATTOO OF US

21.30 UUR

VANAF DINSDAG 2 JANUARI VANAF DONDERDAG 9 JANUARI VANAF ZATERDAG 26 JANUARI

22.30 UUR 22.00 UUR



PROGRAMMA 
HIGHLIGHTS

KIDS



Kijk naar je favoriete afleveringen van De 
Wonderlijke Wereld van Gumball en Teen Titans Go! 
tijdens de Winter Marathons op Cartoon Network. De 
Teen Titans – Robin, Starfire, Cyborg, Beast Boy en 
Raven – zijn terug met gloednieuwe, hilarische 
avonturen in TEEN TITANS GO! Kom erachter hoe 
het leven van een tiener-superheld er nou echt 
uitziet… wanneer de cape eraf komt. Welkom in de 
Wonderlijke Wereld van Gumball, waar gekkigheid 
heel gewoon is. De Wattersons zijn een volslagen 
normaal gezin…zoals het lijkt. 

De blauwe kat Oggy is lief en hij is een doetje. 
Hij zou de gelukkigste kat van de wereld zijn 
geweest als niet drie kakkerlakken hadden 
besloten om in zijn huis te komen wonen. Joey, 
Deedee en Marky zijn echte plaaggeesten en 
vertrekken niet zomaar.

WINTER MARATHONSOGGY EN DE 
KAKKERLAKKEN

BLUEY

DAGELIJKS OM 11.20 UUR

VANAF MAANDAG 23 DECEMBER

Bluey is een onuitputtelijke zesjarige Blue 
Heeler-puppy die dol is op plezier en die het 
dagelijkse gezinsleven verandert in speelse 
avonturen! Met haar rijke fantasie en jongere 
zusje Bingo verkent ze de wereld om haar heen. 
Mama en papa denken dat zij de baas zijn in 
huis, maar als het draait om speeltijd denken de 
zusjes daar heel anders over. 

VANAF ZATERDAG  4 JANUARI

08.00 UUR

VANAF MAANDAG 6 JANUARI

16.40 UUR
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Weopenende ident inde RTL4omgeving.De4  
staat inde ruimteende camerazweefterop af.

Ervolgt eenvlotgesnedensequentiewaarinwe  
twee handen uit de 4 zien komen die kort een  
handelingdoen rondomeengoed voornemen.

Aan het einde van de ident pakt één van de  
handeneenblokvande 4waarinhetbeginvan  uw 
spot zit verwerkt en plaatst deze fullscreen  tegen 
hetbeeld.

Uw spot pakt de voorzet van de Goed Begin-
ident over en uw boodschap arriveert zo met
extra impact.

STOPPEN-MET-ROKEN IDENT(VOORBEELD)

GOED  BEGINNEN  BIJ  RTL
2020 komteraanendusheeftheelNederlandweer

goede voornemens. Om Nederland én onze 

adverteerders te helpen het jaar echt goed te 

beginnen, introduceert RTL  vanaf27december

daaromdeGoedBeginidents.

Begin 2020 trapt RTL het jaar én haar 
reclameblokken  goed af,met de speciale Goed
Begin idents:vijf speciale  RTL 4 idents, die inhaken 
op goede voornemens van  Nederland, en die zo 
in één beweging de juiste context  creëren voor
elkeadverteerder die met zijnuiting op een  goed 
voornemen wilinspelen.

Webieden de volgende vijfkansen:

1. De even-alcoholvrij ident

2. De stoppen-met-roken ident

3. De sport ident

4. De afvallen ident

5. De omscholing ident

Uw uiting kan direct na een Goed Begin ident 
worden  ingezet, maar kandesgewenst ook
naadloos ineen Goed  Begin ident worden
verwerkt.

GOED BEGIN IDENTS
Speel in op de goede voornemens met de idents van RTL!



VRIJETIJDS
ONDERZOEK
Branche-onderzoek naar vrijetijdsbestedingen van 
Nederlanders binnen recreatiebranche 2019.

Customer Journeys

§ Hoe de consument zich laat informeren

§ hoe deze haar keuzes maakt

§ wat doorslaggevende redenen zijn tot aankoop.

De rol van media, merken en concrete tips voor adverteerders
worden duidelijk naar voren gebracht. 

Dit wordt samengebracht tot een relevante kennissessie met 
handvaten om als merk relevant te zijn en te blijven voor de 
doelgroep. 

Relevant voor u en/of uw adverteerders? Vanaf december 2019 bieden 
wij sessies aan bij geïnteresseerden. 



AdFactor heeft in kaart gebracht wat voor de consument 
beweegredenen (kunnen) zijn om over te stappen van 
zorgverzekeraar.

§ Onderzoek onder 165 respondenten.

§ Vragen in het onderzoek gaan o.a. in op de hoeveelheid 
zorg die zij jaarlijks nodig hebben, hoe makkelijk zij 
overstappen naar een nieuwe zorgverzekering en welke 
factoren het zwaarst meewegen in de keuze voor een 
zorgverzekering.

Wat leuke inzichten:

§ Vrouwen geven aan meer zorg nodig gehad te hebben 
en verwachten in 2020 ook meer zorg nodig te hebben 
dan mannen.

§ Jongeren (18-24) stappen minder vaak over. 66% van de 
jongeren is nooit overgestapt. Bij de respondenten 
ouder dan 24 is deze groep veel kleiner (38%).

§ 85% is (mogelijk) bereik om eind dit jaar over te stappen.

ZORGVERZEKERING 
INSIGHTS
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