
 
 

 
 
 
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 veertien 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.  

 

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: 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.   

 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
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 met side-
kicks Kim Lammers en Roy Meijer 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 
 

  



 
 

 
 
 
Nieuw: Studio Tokio vanuit Tokio én Scheveningen 
De Olympische Spelen komen dit jaar niet alleen uit Tokio, maar voor een groot gedeelte ook uit 
Scheveningen. De dagelijkse tv-talkshow NOS Studio Tokio komen vanuit Scheveningen. Op het terrein 
van het TeamNL Olympic Festival van NOC*NSF komt de NOS met een live televisieprogramma.  

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, (oud-) 
medaillewinnaars, coaches, analisten én gasten van buiten de sportwereld. Met het belangrijkste sport 
van de dag, iedere dag een medaillewinnaar aan tafel, een bijzondere rubriek met Joris Linssen.   
 
Dione de Graaff is in Tokio en verzorgt iedere avond het gesprek met de hoofdrolspelers van de dag. 
Ook zijn er dagelijkse reportages van onze verslaggevers, interviews en is er een ode aan oud-Olympiërs. 
Vreugde, verdriet en goede verhalen: een programma om naar uit te kijken.  
 
En natuurlijk is er vanuit Scheveningen iedere dag live muziek. Singer-songwriter Blaudzun is de eerste 
dagen de house band van  NOS Studio Tokio. Vervolgens komen ook de Haagse band Son Mieux en 
soulzanger Steffen Morrison langs in Scheveningen. 
 
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 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 
 

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.  
 
 
 
 

 


