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EK voetbal: samen voetbal kijken 

11 juni – 11 juli 
 

EK: 51 wedstrijden live bij de NOS 
Het EK voetbal staat voor de deur. De NOS doet van vrijdag 11 juni tot en met zondag 11 juli van de 
eerste tot de laatste minuut live verslag van het EK. 51 wedstrijden live voetbal, allemaal te volgen bij 
de NOS via alle mogelijke platforms: radio, televisie, teletekst, social media en online. 22 voetbaldagen 
in precies een maand tijd. Met volop aandacht voor het Nederlands elftal, dat sinds 2014 weer op een 
groot toernooi aanwezig is. 

Het EK wordt voor het eerst in de geschiedenis van het voetbal verdeeld over twaalf speelsteden 
gespeeld. Vier wedstrijden zijn in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam: de drie groepswedstrijden van 
het Nederlands elftal en een wedstrijd in de achtste finale.  
 

 
 

Televisie 
 

Voetbal, voetbal, voetbal! 
Alle 51 EK-wedstrijden zijn live te zien bij de NOS. Met de eerste twaalf dagen maar liefst drie 
wedstrijden per dag: 15.00 uur, 18.00 uur en 21.00 uur. Het live verslag van de duels van 15.00 en 18.00 
uur wordt omlijst met een voor- en nabeschouwing met een presentator en twee analisten. Tussen deze 
twee vroege wedstrijden in is er – zo rond de klok van 17.20 uur – het NOS EK Journaal met de laatste 
ontwikkelingen rondom Oranje en ander EK-nieuws. Om half negen start NOS Studio Europa - met om 
21.00 uur wedstrijd 3 - en gaat door tot half twaalf, met gasten op de bank, analyses, reportages en 
opvallend EK-nieuws. 

 
 Een blik op het programma op een EK-dag in de poulefase  
13.15 uur NOS Sportjournaal 

14.30 uur Voorbeschouwing wedstrijd 1 

15.00 uur Wedstrijd 1 

17.20 uur EK Journaal + voorbeschouwing wedstrijd 2 

18.00 uur Wedstrijd 2 

20.00 uur NOS Journaal 
20.30 uur Studio Europa  

21.00 uur Wedstrijd 3 

23.05 uur Studio Europa 

23.45 uur NOS Late Journaal & Sport 
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Nieuw: Studio Europa: samen voetbal kijken 
Op primetime volgt NOS Studio Europa, dé EK-talkshow waarin voetbalanalisten en andere gasten 
samen hun licht laten schijnen over de wedstrijden van de dag en het laatste nieuws rondom Oranje. In 
deze editie hebben we twee nieuwigheden: de EK-talkshow 
komt vanuit Studio Hilversum mét publiek en wordt 
gezamenlijk gepresenteerd door Sjoerd van Ramshorst en 
Henry Schut. Zij praten dagelijks met twee analisten en een 
gast over het voetbal van die dag. De analisten die 
aanschuiven zijn onder meer Rafael van der Vaart, Pierre van 
Hooijdonk, Ibrahim Afellay, Theo Janssen, Mandy van den 
Berg, Leonne Stentler, Marco van Basten, Kenneth Perez, 
Nigel de Jong en Wesley Sneijder.  
Vanaf 11 juni, iedere dag vanaf 20.30 uur  

Oranje op de voet gevolgd  
Het Nederlands elftal wordt vanzelfsprekend op de voet gevolgd door de NOS. De wedstrijden van 
Oranje worden live vanuit de Johan Cruijff ArenA gepresenteerd door Tom Egbers, die samen met vaste 
Oranje-analisten Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart de wedstrijden van Oranje 
voorbeschouwt en analyseert. Oranjewatcher Jeroen Stekelenburg neemt de interviews met de 
bondscoach en spelers voor zijn rekening. Ook als Oranje speelt, is er NOS Studio Europa en wordt er 
voortdurend geschakeld tussen hetgeen wat zich in het stadion afspeelt en de sfeer van gasten, 
analisten en publiek van Studio Europa.  
 
Verder verzorgen de herkenbare NOS-stemmen Frank Snoeks, Frank Wielaard, Jeroen Grueter, Jeroen 
Elshoff, Jan Roelfs, Arno Vermeulen, Arman Avsaroglu en Philip Kooke het televisiecommentaar. Voor 
het laatste nieuws, de interviews en de analyses van de andere teams zijn er verslaggevers Joep 
Schreuder en Bert Maalderink.  
 
Jeroen Grueter en Andy Houtkamp openen het EK 
Als Italië en Turkije op vrijdag 11 juni om 21.00 uur in Rome aftrappen, zal Jeroen Grueter als eerste van 
de NOS-commentatoren op NPO 1 zijn stem laten horen. Op NPO Radio 1 verzorgt Andy Houtkamp het 
commentaar in NOS Langs de Lijn. 
 

Nieuw: EK journaal  
Nu het Nederlands elftal er weer bij is, keert ook het NOS EK Journaal terug. Daarin dagelijks tussen 
17.20 en 17.45 uur alle ontwikkelingen uit het Oranjekamp. Ook is er ander EK-nieuws en bijdragen van 
verslaggevers die de andere teams volgen.  
 

Allard Lindhout en Shona Shukrula vormen het NOS-VAR team 
Tijdens het EK is er vanzelfsprekend ook een VAR, vandaar dat we in onze EK-uitzendingen ruimte maken 
voor een NOS-videoscheids. KNVB-scheidsrechters Allard Lindhout en Shona Shukrula geven tekst en 
uitleg over spelregels, interpretaties en waarom de VAR wel of niet mag ingrijpen.  
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Exclusief: Touzani’s EK Special 
De wereldberoemde freestyler én programmamaker 
Soufiane Touzani gaat wederom samenwerken met de 
NOS. Touzani heeft acht exclusieve portretten met 
Oranjespelers gemaakt. Op Touzani’s geroemde wijze van 
interviewen wordt er gelachen, gedanst en gevoetbald met 
internationals als Owen Wijndal, Frenkie de Jong, Mathijs 
de Ligt, Denzel Dumfries en Georgino Wijnaldum, Memphis 
Depay, Davey Klaassen en Ryan Gravenberg.  

 
Touzani’s EK Special is vanaf 11 juni te zien in het NOS EK Journaal, op NOS.nl en in de NOS-app en op 
het YouTube-account van NOS Sport.  

 
Radio 

Langs de Lijn op het EK 
Iedere werkdag Langs de Lijn En Omstreken en in het weekend NOS Langs de Lijn 
Tijdens het EK voetbal is er ook iedere dag NOS Langs de Lijn met het laatste EK-nieuws, updates, flitsen 
en uiteraard integrale verslagen van wedstrijden van het Nederlands elftal. De bekende NOS-
commentatoren doen verslag van de wedstrijden, terwijl NOS-presentatoren samen met analisten als 
Hedwiges Maduro, Khalid Boulahrouz en Leonne Stentler in de studio de wedstrijden doornemen. ’s 
Avonds zijn er speciale reportages van verslaggevers Eline de Zeeuw en Jan Kees van der Kun.  
 

Online & social media 
 

Livestreams en het laatste nieuws op NOS-app en NOS.nl  
Onderweg of niet thuis voor de buis? Alle wedstrijden van het EK zijn 
ook rechtstreeks te volgen via de livestreams op de NOS-app en 
NOS.nl. Voor het EK heeft de NOS het laatste nieuws en alle 
samenvattingen handig gebundeld in een collectie (nos.nl/EK2020). 
Hier vind je ook veel extra materiaal zoals interviews, het 
speelschema, livestreams, real-time statistieken en een liveblog. 

Wil je geen wedstrijd missen? In de NOS-app kan je je eenvoudig 
abonneren op liveblogs van de wedstrijden en zelfs een alarm 
aanzetten voor specifieke wedstrijden die je wil zien. 

Samenvattingen op YouTube NOS Sport 
Wedstrijd gemist? Op het YouTube-account van NOS Sport zijn alle 
samenvattingen van het EK snel en eenvoudig te bekijken. Op 
YouTube zijn ook de NOS Sport Explainers te vinden waar 
nieuwsonderwerpen verder worden uitgediept en toegelicht.  
 

Nieuw: Oranjevlogs met Jeroen en Chiel 
De laatste ontwikkelingen van Oranje volg je ook via de speciale Oranjevlogs op YouTube. Oranje-
watchers Jeroen Stekelenburg en Chiel van Koldenhoven volgen Oranje op de voet en brengen de 
volgers op de hoogte van het laatste nieuws rondom Oranje.  

Via Instagram, de Facebookpagina van NOS Sport en de Twitteraccounts NOS Sport  en NOS voetbal 
word je op de hoogte gehouden van het laatste nieuws van het EK. Ook via het NOS Sport-account op 
TikTok zijn met regelmaat video’s over het EK te vinden. 

http://www.youtube.com/nossport
http://www.nos.nl/
http://www.nos.nl/EK2020
http://www.youtube.com/nossport
https://www.youtube.com/c/nossport/featured
https://www.instagram.com/nossport/
https://www.facebook.com/NOSSport
https://twitter.com/NOSsport
https://twitter.com/NOSvoetbal
https://www.tiktok.com/@nossport
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Podcast 

Nieuw: NOS EK-voetbalpodcast 
De NOS lanceert speciaal voor dit EK de EK-voetbalpodcast. In negen 
aflevering nemen NOS-commentatoren samen met gasten als Youri Mulder, 
Kees Jansma en Ibrahim Afellay je mee in de geschiedenis van het EK Voetbal. 
Met schitterende anekdotes, indrukwekkende verhalen en historische 
fragmenten is dit dé ideale warming-up voor het komende EK voetbal. De 
podcast is hier te beluisteren  
 

 
Tijdens het EK is er ook de ‘normale’ voetbalpodcast. Rondom de wedstrijden van Oranje bespreken de 
NOS-commentatoren het laatste nieuws, (vermoedelijke) opstellingen, spelopvattingen en de 
aankomende tegenstanders van Oranje. Kortom, alle ins and outs van Oranje van personen die er met 
hun neus bovenop zitten.  

Nieuw: De Schaduwspits  
In De Schaduwpits gaan NOS-presentatoren Rivkah op het Veld, Jeroen 
Gortworst en Winfried Baijens op zoek naar het antwoord op de vraag 
'Waarom is het zo moeilijk in de voetbalwereld uit de kast te komen?'  Een 
podcast over buitenbeentjes in de topsport, vooroordelen, gemiste kansen 
en het belang van een rolmodel. 

De podcast is hier te beluisteren. 
 
 
 
 

TELETEKST  
  
Via de televisie, de Teletekst-app en NOS.nl volg je het EK op de voet . Live tussenstanden, uitslagen 
verslagen standen en alle informatie over stadions en de deelnemende teams. Overzichtelijk en snel, 
vanaf pagina 801. 

https://plnk.to/ek-voetbalpodcast
https://www.nporadio1.nl/podcasts/de-schaduwspits
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Tour de France 2021 bij de NOS 

Zaterdag 26 juni – 18 juli 

 
 
Dichter op de Tour kom je niet 
Tijdens het EK, starten we met de Tour. Van Oranje naar het Geel. Ook dit jaar doet de NOS rechtstreeks 
en via alle platforms verslag van het grootste wielerevenement ter wereld. Met live verslag van alle 21 
etappes op radio, televisie en online, analyses en interviews na afloop van de koers en met drie weken 
lang NOS De Avondetappe als afsluiter van de dag.  
 

NOS & Tour de France 2021 
De coronamaatregelen en het protocol van de Tourorganisatie ASO, maakt de NOS-aanpak van de Tour 
de France vergelijkbaar met de editie van 2020.  Het verslag van de NOS komt dit jaar deels uit Frankrijk, 
en deels uit Nederland. In Frankrijk zijn de ooggetuigen van de Tour aanwezig: de verslaggevers die 
verslag doen van de gebeurtenissen in de Tour en het nieuws eromheen.  
 
NOS De Avondetappe reist ook dit jaar door Nederland. Vanwege het negatieve reisadvies voor Frankrijk, 
was het onmogelijk om De Avondetappe in Frankrijk voortijdig te produceren. Ook nu is er nog veel 
onzeker. Vandaar dat ook dit jaar De Avondetappe op zoek gaat naar de voetstappen van de Tour in 
Nederland. Iedere dag staat presentator Dione de Graaff in live-verbinding met onze mensen in Frankrijk 
die de wielrenners interviewen, verslag doen van het laatste Tournieuws en andere journalistieke 
verhalen uit de grootste wielerronde van de wereld halen.  

TELEVISIE 

 

Alle 21 etappes live  
De 108e editie van de Tour de France start op zaterdag 26 
juni 2021 in Brest en finisht op zondag 18 juli op de 
Champs-Élysées in Parijs. Alle 21 etappes van de Tour 
zijn ’s middags rechtstreeks te zien op NPO 1. Met het 
commentaar van Joris van den Berg, Maarten Ducrot en 
Stef Clement.  
 

10 van kop tot staart 
Tien etappes worden van start tot finish uitgezonden: de Grand Départ, de twee tijdritten, de 
belangrijkste bergetappes en de slotrit.  Het beroemde finishprogramma direct na afloop van 
de etappe wordt gepresenteerd door Herman van der Zandt, die aan de finish staat en samen 
met Stef Clement of Danny Nelissen de etappe analyseert en wielrenners interviewt. 
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Uitgelicht  
De Avondetappe: Op zoek naar de voetstappen van de Tour in Nederland 
Ook dit jaar komt NOS De Avondetappe van Nederlandse bodem. Iedere avond primetime op NPO 
1. En telkens vanaf een andere karakteristieke locatie, met een verhaal uit de Nederlandse 
wielergeschiedenis. Op zoek naar voetstappen van de Tour in Nederland, en onder meer op bezoek bij 

Tourvedetten als Peter Winnen, Eric Breukink en Kenny van 
Hummel.  
 

 
 
 
 
 
Nieuw: Marcel Kittel nieuwe analist De Avondetappe 

Aan tafel neemt Dione de Graaff de hoogtepunten van de dag door met wielerexperts. Met dit jaar een 
nieuw gezicht: Marcel Kittel. De oud-wielrenner met veertien Touretappezeges achter zijn naam maakt 
voor het eerst zijn opwachting in het Tourprogramma. Ook gerenommeerde analisten als Danny 
Nelissen, Stef Clement, Roxane Knetemann, Thomas Dekker en Michael Boogerd zitten regelmatig bij 
Dione aan tafel. Ook schuiven oude cracks, aanstormende talenten, wielerliefhebbers en andere 
deskundigen aan. In de uitzending wordt voortdurend geschakeld naar Herman van der Zandt die dáár 
staat waar het verhaal van de dag te halen is. En vanzelfsprekend zijn de elementen die De Avondetappe 
zo onmiskenbaar maken er ook weer. Zo wordt de etappe van de dag net even anders samengevat, zijn 
er reportages uit Frankrijk, is er live muziek, raast de fameuze rebus voorbij en blikken we vooruit op de 
dag van morgen. 

RADIO 

Radio Tour de France 
 
Na een zomer zonder Radio Tour de France, schijnt dit jaar tussen 14.00 en 18.30 uur wederom de 
Franse zomerzon door je radio. Vanaf 14.00 uur neemt presentator Gert van ’t Hof de eerste twee uur 
plaats achter de microfoon, waarna Robbert Meeder de 
laatste kilometers van de etappe voor zijn rekening neemt. 
Het commentaar komt van Gio Lippens. Sebastiaan 
Timmerman koerst in Frankrijk mee op de motor. Ook de 
analisten Thomas Dekker en Tom Veelers schuiven 
beurtelings aan voor de analyse van de race. 

 
NOS Radio Tour de France  
14.00-18.30 uur, NPO Radio 1 (in de weekenden varieert de eindtijd)  
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Exclusief: Finish Alert van NPO Radio 1  
Wil je iedere dag de laatste kilometers van de Tour meepakken? Meld je aan voor de Finish Alert van de 
Tour de France. Handig als je niets wil missen van het radioverslag in de laatste kilometers van een 
etappe. Aanmelden voor de Finish Alert kan via de NPO Radio 1 app (download: iOS en Android). De 
Finish Alert is voor Android-gebruikers vanaf dit jaar ook beschikbaar in de NOS-app. 

 

 

SOCIAL EN ONLINE 

Livestreams en het laatste Tournieuws op NOS-app en 
NOS.nl 
De Touruitzendingen van de NOS zijn ook rechtstreeks te 
volgen via de livestreams op de NOS-app en NOS.nl. Ook 
wordt tijdens de koers een liveblog bijgehouden. Voor de 
Tour heeft de NOS het laatste nieuws handig en overzichtelijk 
gebundeld in een speciale collectie op www.nos.nl/tour 
(tegen de start van de Tour beschikbaar). Verder vind je er 
extra beeldmateriaal, interviews met de renners en andere 
hoofdrolspelers, reportages, de klassementen en een 
overzicht van de etappes. 
 

 
 
 
 

TELETEKST  
  
Via de televisie, de Teletekst-app en NOS.nl: de speciale Tour-pagina’s met nieuws, verslagen 
en de klassementen. Overzichtelijk en snel, vanaf pagina 850.  

https://apps.apple.com/nl/app/npo-radio-1/id356566983
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.omroep.npo.radio1&hl=nl
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De NOS brengt de Olympische Spelen altijd en overal  

  
Al sinds 1964 brandt het olympisch vuur bij de NOS. Ook tijdens de Olympische Spelen 2021 in Tokio is 
de NOS er weer bij. Met gemiddeld twaalf uur topsport per dag. Met oog voor de Nederlandse én 
internationale prestaties. Met live sport zoals je gewend bent. Plus interviews, reportages en voor- en 
nabeschouwingen. Op televisie, radio, online en social media. 
 

De olympische rechten bij de NOS  
Voor de Olympische Spelen in Tokio 2021 heeft de 
NOS een sublicentie van rechtenhouder Discovery 
Benelux. Dat betekent dat de NOS vrijwel op 
dezelfde manier verslag kan blijven doen van de 
Spelen als voorheen. Met maar liefst 220 uur 
televisie op de olympische zender NPO 1 en zo’n 120 
uur op NPO Radio 1. Plus een 24/7 nieuwsstroom via 
NOS.nl, de NOS-app en NOS Teletekst. Alle ins en 
outs uit Tokio zijn dus van vrijdag 23 juli tot en met 
zondag 8 augustus bij de NOS te volgen.  

 
Nieuw: Studio Tokio en Langs de Lijn vanuit Tokio én Scheveningen 
De Olympische Spelen komen dit jaar niet alleen uit Tokio, maar voor een groot gedeelte ook uit 
Scheveningen. Het radioprogramma NOS Langs de Lijn en de dagelijkse tv-talkshow NOS Studio Tokio 
komen – zoals het er nu uitziet - vanuit Scheveningen. Op het terrein van het TeamNL Olympic Festival 
van NOC*NSF dat volledig in het teken staat van sporten, sport kijken en sport beleven, komt de NOS 
met een live radio- en televisieprogramma.  

TELEVISIE 

De olympische dag bij de NOS: 12 uur live sport 
De Olympische Spelen in Tokio zijn meer dan twee weken veel live sport, van ’s nachts tot in de 
namiddag op NPO 1. 220 uur live sport, gemiddeld zo’n 12 uur per dag. 
 

Woensdag voor de spelen: Oranjevrouwen live 
bij de NOS 
Het Nederlands elftal voor vrouwen starten de 
Olympische Spelen iets eerder, namelijk op 
woensdag 21 juli. Om 13.00 uur staat de wedstrijden 
tegen Zambia op het programma. Drie dagen later 
spelen de Oranjevrouwen tegen Brazilië (24 juli, 
13.00 uur). De laatste groepswedstrijd staat op 
dinsdag 27 juli om 13.30 uur op het programma. Alle 
wedstrijden van Oranje worden door de NOS live 
uitgezonden.   
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NOS Tokio Live  
Een olympische dag begint midden in de nacht met NOS Tokio Live. Vanwege het tijdsverschil (het is in 
Tokio zeven uur later) beginnen de live uitzendingen midden in de nacht en lopen ze door tot 
halverwege de middag. Tussen het live verslag van de sporten door is er voldoende ruimte voor 
samenvattingen en hoogtepunten van de sporten die geweest zijn, interviews en het laatste nieuws.  
Het programma wordt afwisselend gepresenteerd door Tom Egbers, Jeroen Stomphorst, Rivkah op het 
Veld en Gert van ’t Hof.  
 
02.00 - 06.00 uur 
06.00 - 11.00 uur 
11.00 – 16.00 uur 
NPO 1  
 

NOS Tokio Vandaag 
Overdag geen mogelijkheid om te kijken? Geen punt. Aan het einde van iedere dag verzorgt NOS Tokio 
Vandaag een overzicht van de olympische dag. Gepresenteerd door Sjoerd van Ramshorst komen in 
deze uitzending ruime samenvattingen van diverse sporten en andere belangrijke gebeurtenissen van 
die dag in vogelvlucht voorbij. Ook zijn er verhalen over de (Nederlandse) deelnemers, reportages en 
interviews van de NOS-verslaggevers ter plekke en vaste rubrieken. 
 
18.50-19.55 uur 
NPO 1 
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NOS Studio Tokio 
Om 20.30 uur - in het weekend 21.30 uur - is het op NPO 1 tijd voor de dagelijkse primetime talkshow 
NOS Studio Tokio. Live vanuit Scheveningen ontvangt Henry Schut iedere avond atleten, coaches, 
analisten én gasten van buiten de sportwereld. Er wordt teruggekeken op de afgelopen uren en – ook 
weer vanwege het tijdsverschil – vooruitgeblikt op wat nog komen gaat.  
 
Vanzelfsprekend schuift er ook een karrevracht aan eremetaal en olympische ervaring aan bij Henry. 
Oud-olympiërs Iefke van Belkum (1x goud, waterpolo), Jaap Stockman (2x zilver, hockey), Ellen Hoog (2x 
goud, 1x zilver, hockey), Gregory Sedoc (3 Olympische Spelen, atletiek), Johan Kenkhuis (zwemmen), 
Maura Visser (handbal), Elis Ligtlee (1x goud, baanwielrennen), Peter Schep (baanwielrennen) en Anicka 
van Emden (1x brons, judo) laten hun licht schijnen op de prestaties van de dag. 
 
Dione de Graaff verruilt de Tour voor Tokio en verzorgt iedere avond voor NOS Studio Tokio het gesprek 
met de sporter/sportster van de dag. Als ooggetuige doet ze verslag van alle ins and outs op het Olympic 
Parc. Ook zijn er dagelijkse reportages van onze verslaggevers, is er een ode aan oud-Olympiërs en is er 
natuurlijk muziek. Kortom, een programma om naar uit te kijken. 
 
20.30 –21.20 uur (weekend: 21.30 -22.20 uur) 
NPO 1 

Radio 

RadiOlympia 
Radio + Olympische Spelen= RadiOlympia. Met dagelijkse 14 uur een flinke dosis sport op de radio. Alle 
verrichtingen van de Nederlandse sporters worden op de voet gevolgd door de commentatoren, 
verslaggevers ter plekke en analisten en oud-sporters in de studio in Hilversum.  
 
Er zijn drie olympische blokken. ’s Nachts tussen 02.00 - 06.00 uur presenteren Suse van Kleef en Wouter 
Bouwman (BNNVARA) de uitzending. Tussen 06.00 - 11.00 uur ’s ochtends wisselt Jurgen van den Berg 
met Robbert Meeder het nieuws van de dag af met olympisch nieuws en live sport. Tussen 11.00 en 
16.00 uur is het de beurt aan Tom van ’t Hek samen met Toine van Peperstraten (AVROTROS) of 
Ghislaine Plag (KRO-NCRV). Erben Wennemars is in Tokio voor reportages en het laatste nieuws. 
Radioverslaggever Edwin Cornelissen maakt speciale reportages over de Spelen van Tokio 1964 en de 
rubriek ‘Het Geluid van Sport’ van Steven Dalebout 
wordt deze zomer vanwege succes geprolongeerd.  
 
In Langs de Lijn En Omstreken (iedere werkdag 
tussen 20.30 en 23.00 uur) is er elke avond het 
olympisch panel waarmee presentator Annette 
van Trigt en een wisselende EO-presentator de 
olympische dag bespreken.  

02.00 - 06.00 uur 
06.00 - 11.00 uur 
11.00 – 16.00 uur 
NPO Radio 1 
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SOCIAL EN ONLINE 
 

Nieuw: Olympische website – en app 
Voor de Olympische Spelen heeft de NOS een gloednieuwe olympische 
website ingericht. Op NOS.nl/OS (tegen de start van de Spelen 
beschikbaar) en in de NOS-app zijn er speciale olympische pagina’s. In 
de olympische omgeving is er live sport, volg je het laatste nieuws, kijk 
je de hoogtepunten terug en is er natuurlijk de medaillespiegel. Het is 
dé manier om alles van de Spelen op de voet te volgen.  
 
Handig nieuwigheidje in de NOS-app is dat je je simpel kan abonneren 
op liveblogs en zelfs een alarm kan zetten op specifieke sport-
livestreams die je wil zien. Je krijgt dan een seintje als de livestream 
begint. Superhandig, omdat er zoveel sport is om te volgen.  

Social reporters in Tokio 
Voor de sociale kanalen zijn er twee social reporters aanwezig in Tokio 
die je via Instagram, Facebook, YouTube en Twitter op de hoogte 
houden van het laatste nieuws over de Olympische Spelen. Ook via het NOS Sport-account op TikTok 
zijn met regelmaat video’s over de Spelen te vinden.  

 

Teletekst 
 

Altijd. Overal. Teletekst  
Geen medium waar het laatste nieuws van de Spelen zo goed te 
vinden is als op NOS Teletekst. Eenvoudig en overzichtelijk het 
laatste nieuws over de prestaties, korte verslagen en natuurlijk de 
medaillespiegel. Bij elkaar 98 pagina’s (pp. 601-698) zijn ingeruimd 
voor: 

• speelschema's, tussenstanden, uitslagen en standen 
• uitslag en verslag van elke finale (alle sporten) 
• uitgebreid verslag van alle Nederlandse verrichtingen 
• de complete medaillespiegel 
• een gedetailleerde agenda van de dag 

 
Handig, overzichtelijke te vinden via televisie, nos.nl/teletekst  en 
de NOS Teletekst-app 

 
 
 
 
 
 
 

  

file:///C:/Users/Koena/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/4467/Attachments/NOS.nl/OS
https://www.instagram.com/nossport/
https://www.facebook.com/NOSSport
https://www.youtube.com/channel/UCT4oPufBQa0f6C67Fw_HXNg
https://twitter.com/NOSsport
https://www.tiktok.com/@nossport
https://nos.nl/teletekst
https://over.nos.nl/onze-programmas/nos-apps/


 

 

 

 

 

 13 

Podcast 
De olympische podcast 

De ideale voorbereiding op de Olympische Spelen is de 

olympische podcast. Een podcast waarin Nederlandse 
topsporters openhartig vertellen over hun route naar de 
Spelen van Tokio in 2021. Henry Schut en Jeroen Stekelenburg 
zijn het afgelopen jaar bij de topsporters op bezoek gegaan om 
met hen te praten over ambities, dromen en kansen voor Tokio 
2021. In een persoonlijk gesprek vertellen zij over hun leven als 
atleet en hun voorbereiding op de Spelen van Tokio.  

Van de olympische droom van Judoka Sanne van Dijke in een jaar waarin er veel voor haar is gebeurd 
tot de verschillen tussen zwemmers Ranomi Kromowidjojo en Ferry Weertman en Epke Zonderland die 
vertelt dat hij nog een keer de wereld wil verbazen met zijn ultieme droomoefening. 
Luister hier naar de podcast.  
 
 
 
 

  

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9wb2RjYXN0Lm5wby5ubC9mZWVkL29seW1waXNjaGUtcG9kY2FzdC54bWw/episode/aHR0cHM6Ly9jb250ZW50Lm9tcm9lcC5ubC9wb3J0YWwvcG9kY2FzdC9ucG9yYWRpbzEvb2x5bXBpc2NoZS1wb2RjYXN0LzIwMjEvMDUvbnBvcmFkaW8xX29seW1waXNjaGUtcG9kY2FzdF8yMDIxMDUxM19qdWRva2Etc2FubmUtdmFuLWRpamtlLXRodWlzLWVlbi1wb2VzLW1hYXItb3AtZGUtbWF0LWVlbi10aWpnZXJfN1hPOVNJLm1wMw?hl=nl&ved=2ahUKEwjG_P753eLwAhU18uAKHXBjDuMQieUEegQIBBAF&ep=6
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De Sportzomer bij de NOS 
Hieronder een overzicht van de belangrijkste sportevenementen die de NOS de komende 
maanden uitserveert; op televisie, radio en online.  
Mei  
  
Diamond League 28 mei 
Atletiek  
EK Voetbal onder 21 jaar 31 mei – 6 juni 
Knock-out fase   
  

Juni  

  
Diamond League 4 juni 
Atletiek, Rome  
EK Hockey 4 – 13 juni 
Mannen en vrouwen, Amsterdam  
FBK Games  
Atletiek, Hengelo  
WK Judo 6 – 13 juni 
Boedapest   
Diamond League 10 juni 
Atletiek, Oslo  

EK Voetbal 11 juni – 11 juli 
  
NK Wielrennen 19 - 20 juni 
Wijster  

Tour de France 26 juli – 18 juli 
  
TT Assen 27 juni 
Motorsport  
  

Juli   

  
CHIO Rotterdam 1 - 4 juli 
Paardensport  
Diamond League 4 juli 
Atletiek, Stockholm (Zwe)  
MXGP  4 juli  
Motorsport, Maggiora (Ita)  
MXGP  11 juli  
Motorsport, Kegums (Let)   
Diamond League  13 juli  
Atletiek, Londen (GB)  

Olympische Spelen 23 juli –  
8 augustus 

Tokio (Jap)   
MXGP 25 juli 
Motorsport, Loket (Tsje)  
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Augustus  
  
MXGP 1 augustus 
Motorsport, Lommel (Bel)  
Eredivisie 14 - 15 augustus 
Start Eredivisieseizoen 21/’21  
Diamond League 14 augustus 
Atletiek, Shanghai (Chi)  
Vuelta 14 augustus – 5 

september 
Wielrennen, Spanje  
WK BMX 14 -22 augustus 
Papendal  
Diamond League 21 augustus 
Atletiek, Eugene (Vst)  
MXGP  22 augustus 
Motorsport, Iitti-Kimiring  (Fin)  

Paralympische Spelen 24 augustus – 5 
september 

Tokio (Jap)  
WK Moutainbiken 24 – 29 augustus 
Val di Siole (Ita)  

 

 
 


