
  



 

 

 

 

 
  
 

De OS volg je bij de NOS 
4 februari – 20 februari 

 
Al sinds 1964 brandt het olympisch vuur bij de NOS. Ook de Olympische Winterspelen 2022 in Peking 
zijn bij de NOS te zien. 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 van de NOS 

Voor de Olympische Spelen in Peking 2022 heeft de NOS een 

sublicentie. Daardoor kan de NOS de Spelen verslaan op vrijwel 

de manier die men van de NOS gewend is. 

 

Met maar liefst 240 uur televisie op de olympische zender NPO1 

en zo’n 90 uur op NPO Radio 1 plus een 24/7 nieuwsstroom via 

NOS.nl, de NOS-app en NOS Teletekst zijn alle ins en outs uit 

Peking van vrijdag 4 tot en met zondag 20 februari te volgen.  

Discovery Networks Benelux (Eurosport) is de host broadcaster van de Olympische Spelen. Discovery 

zendt exclusief schansspringen en biatlonevenementen rechtstreeks uit. De NOS mag die sporten na 

afloop in een lange samenvatting uitzenden. Discovery houdt daarnaast de streamingrechten exclusief.  

 

De NOS kan op de eigen digitale platforms, waaronder NOS.nl en de NOS-app, alles uitzenden wat ook 

op televisie te zien is, zowel live als in samenvatting. Daarnaast heeft de NOS de mogelijkheid voor een 

extra kanaal, op het moment dat er voor Nederland bij twee sporten medaillekansen zijn. 

 

Altijd. Overal. Schaatsen 
De NOS = schaatsen. Ook deze Winterspelen doet de NOS rechtstreeks verslag van alle schaats- en 
shorttrackwedstrijden. Van het eerste startschot tot en met de medailleceremonie. Met de vertrouwde 
NOS-gezichten en -stemmen én analyses van de schaatsexperts. Daarnaast besteedt de NOS aandacht 
aan alle andere sporten, zoals snowboarden, bobsleeën, skeleton, kunstrijden en ijshockey.  
 
 
  



 

 

 

 

 

Televisie 
 

Meer dan tien uur Olympische topsport per dag 

De Olympische Spelen in Peking zijn meer dan twee weken lang tussen de vroege nacht (rond 02.00 / 

03.00 uur) en circa half elf ‘s avonds te volgen op NPO 1. Bij elkaar zo’n 240 uur, waarvan 150 uur live.   

 

NOS Peking Live 

Een olympische dag begint midden in de nacht met NOS Peking Live. Vanwege het tijdsverschil (het is in 

Peking zeven uur later) beginnen de live uitzendingen midden in de nacht en lopen door tot 17.00.  

Met als speciale service; een schaatsoverzicht van de dag tussen 16.30 en 17.00. De presentatie, vanuit 

de studio in Hilversum, wordt ’s ochtends afwisselend verzorgd door Sjoerd van Ramshorst, Rivkah op 

het Veld en Gert van ’t Hof. 

 

Voorbeeld maandag 7 februari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Nieuw 
Schaatsuitzendingen én NOS Studio Peking vanaf de Jaap Eden IJsbaan 
De Olympische Winterspelen komen dit jaar niet alleen uit Peking, maar voor een groot gedeelte ook 
uit Nederland. Vanwege het coronavirus en de daarbij horende maatregelen tijdens de Spelen in China 
zijn alleen medewerkers die noodzakelijk zijn voor de uitzendingen in Peking.  
 
“Samen schaatsen en schaatsen kijken” 
NOS OS Peking Live Schaatsen - het schaatsprogramma van de Winterspelen - én NOS Studio Peking 
komen vanaf de Jaap Eden IJsbaan in Amsterdam. Met op de achtergrond rondschaatsende mensen en 
sfeervolle lampjes staat deze plek in februari in het teken van samen schaatsen én schaatsen kijken. De 
presentatie van de schaatsuitzendingen is in handen van Henry Schut, die samen met analisten Mark 
Tuitert, Erben Wennemars, Annette Gerritsen 
en Rintje Ritsma de schaatswedstrijden 
voorbeschouwt, bekijkt en analyseert.  Het 
commentaar is van Erik van Dijk, Herbert Dijkstra 
en Martin Hersman.   
 
De shorttrackuitzending komt ook vanuit 
Nederland en wel van de speciaal aangeklede 
studio in Hilversum en wordt gepresenteerd 



 

 

 

 

 
door Jeroen Stomphorst,  die samen met analist Niels Kerstholt de verschillende shorttrackwedstijden 
onder de loep neemt. De commentatoren zijn Joris van den Berg en Cees Juffermans.  
 

NOS Peking Vandaag 

Geen tijd gehad om overdag te kijken? Geen punt, iedere dag om 19.00 uur volgt een overzicht van de 

olympische winterdag. In deze uitzending komen ruime samenvattingen van diverse sporten en andere 

belangrijke gebeurtenissen van die dag voorbij. Ook zijn er verhalen over de (Nederlandse) deelnemers, 

reportages en interviews van de NOS-verslaggevers ter plekke en andere vaste rubrieken. NOS Peking 

Live wordt iedere dag gepresenteerd door Herman van der Zandt.  

 

NOS Peking Vandaag 

19.00-19.50 uur, NPO 1 

 

 

NOS Studio Peking 

De dagelijkse primetime talkshow vanuit de Jaap Eden IJsbaan, met als gastvrouw Dione de Graaff. In 

de spiegeltent Salon Perdu, die naast de schaatsbaan staat, bespreekt Dione dagelijks met gasten de 

belangrijkste momenten van de dag, wordt vooruitgekeken naar het programma van morgen en komen 

oud-olympiërs en sporters langs. Zo is in de eerste uitzending Sjoukje Dijkstra te gast. De voormalig 

kunstrijder veroverde vijftig jaar geleden de eerste gouden medaille voor Nederland ooit op de 

Winterspelen, op de Spelen van 1964 in Innsbruck. Ook spreekt Dione met de hoofdrolspeler van de 

dag via een videoverbinding. De topprestaties van de dag worden uitgelicht met een ode van een van 

de huisbands; Michelle David, The Cool Quest, 

DeWolff en Roel van Velzen komen langs.  

 

NOS Studio Peking 

21.30-22.20 uur, NPO 1 

Dione de Graaff / Bron: ANP Foto 



 

 

 

 

 

Radio 
 

RadiOlympia 

Wintersportliefhebbers stemmen tijdens de Winterspelen af op RadiOlympia, hét radioprogramma met 

live-verslagen, updates en het laatste nieuws uit Peking. RadiOlympia heeft een live-programma bij het 

schaatsen en shorttrack en is dus iedere dag op wisselende tijdstippen op NPO Radio 1 te horen. Drie 

maal per dag is er een olympische update, waarin de kijker wordt bijgepraat over de prestaties van die 

dag: om 7.30, 12.30 en 17.30 uur.  

 

Het presentatieduo Robbert Meeder en Ghislaine Plag start de olympische dag en wordt later op de dag 

afgewisseld door Tom van ‘t Hek en Jurgen van den Berg.  Bij het schaatsen schuiven afwisselend Annouk 

de Rijk, Mark Tuitert, Annette Gerritsen en Rintje Ritsma aan. Bij het shorttrack zijn Dave Versteeg en 

Sanne van Kerkhof verantwoordelijk voor de analyses. Het commentaar bij beide sporten komt van 

Sebastiaan Timmerman. 

 

De reguliere uitzending NOS Langs de Lijn En Omstreken (doordeweeks tussen 20.30 en 22.00 uur) en 

NOS Langs de Lijn (zaterdag 19.00-23.00 / zondag 22.00-23.00 uur, NPO Radio 1) start iedere dag met 

een olympisch forum waarin de olympische dag wordt besproken. In de eerste week is ex-schaatser 

Laurine van Riessen vast forumlid, in de tweede week is dat ex-schaatser Bart Veldkamp. 

 

Online & social media 
 
Nieuw: Olympische website – en app 
Voor de Olympische Spelen heeft de NOS een gloednieuwe olympische website ingericht. Op NOS.nl 
(NOS.nl/peking2022) en in de NOS-app zijn er speciale olympische pagina’s. In deze omgeving is er live 
olympische wintersport, volg je het laatste nieuws en kijk je de hoogtepunten terug. Ook is er alle 
informatie te vinden om de Spelen goed te kunnen vinden: dagschema’s per sport, uitslagen en 
natuurlijk de medaillespiegel, allemaal op één plek.  
 
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. Nieuw is ook dat er twee livestreams actief 

https://nos.nl/peking2022


 

 

 

 

 
zijn als dat sportief relevant is, bijvoorbeeld bij kansen op Nederlandse medailles bij twee sporten die 
tegelijkertijd zijn geprogrammeerd.  

@NOSSPORT 
Om de Spelen op de voet te volgen, ben je aan het juiste adres bij de sociale kanalen van NOS Sport. Via 
de stories op Instagram word je dagelijks op de hoogte gehouden van welke sport er die dag op de 
agenda staat. Ook zijn er social reporters aanwezig in Peking die je via Instagram, Facebook, YouTube 
en Twitter op de hoogte houden van het laatste nieuws over de Olympische Spelen en zijn er op 
YouTube samenvattingen te zien. Ook via het NOS Sport-account op TikTok zijn met regelmaat video’s 
over de Spelen te vinden.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.instagram.com/nossport/
https://www.instagram.com/nossport/
https://www.facebook.com/NOSSport/
https://www.youtube.com/c/nossport/featured
https://twitter.com/NOSsport?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.tiktok.com/@nossport


 

 

 

 

 

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. Met onder meer:  

• het laatste olympische nieuws 
• uitslagen en verslagen van alle finales (alle sporten) 
• uitgebreid verslag van alle Nederlandse verrichtingen 
• speelschema’s, uitslagen en standen van de teamsporten 
• de complete medaillespiegel 
• een overzicht van alle medaillewinnaars 
• een gedetailleerde agenda van de dag 

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

Documentaire 
Sjinkie, Spelen met Vuur  
Voorafgaand aan de Olympische Spelen komt de NOS met een bijzondere documentaire over de 
Shorttracker Sjinkie Knegt.  
 
Op 10 januari 2019 wordt Nederland opgeschikt door het bericht dat shorttracker Sjinkie Knegt zeer 
ernstig is verbrand bij het aansteken van een houtkachel. Knegt is levensgevaarlijk gewond en ondergaat 
in het ziekenhuis huidtransplantaties aan beide benen. Vanaf dat moment heeft hij een doel: deelname 
aan de Olympische Winterspelen 2022 in Peking. 
  
NOS-verslaggever Kees Jongkind en researcher Monique Tesselaar volgden Knegt de afgelopen drie jaar 
op de voet. Ze beginnen met filmen op het moment dat hij in het ziekenhuis ligt. De documentaire geeft 
een unieke inkijk in het herstelproces van brandwondenpatiënt tot Olympiër. Door zijn wilskracht, 
positivisme en geloof in zichzelf bereikt Sjinkie Knegt het onmogelijke: hij gaat in februari voor 
Nederland van start tijdens de Olympische Winterspelen in Peking. 
 
De NOS-documentaire Sjinkie, Spelen met Vuur van de makers Kees Jongkind en Monique Tesselaar 
is zaterdag 29 januari om 22.40 uur te zien op NPO 1.  

https://nos.nl/teletekst
https://over.nos.nl/onze-programmas/nos-apps/


 

 

 

 

 

Podcast 

De Olympische Podcast 
De ideale voorbereiding op de Olympische Winterspelen is de 
Olympische podcast. Een podcast waarin Nederlandse 
topsporters openhartig vertellen over hun leven als atleet. Henry 
Schut en Jeroen Stekelenburg zijn de afgelopen maanden bij 
topsporters op bezoek geweest. Aan de keukentafel spraken ze 
met hen over ambities, dromen en kansen voor Peking. Het gaat 
niet per se over resultaten, maar over alles wat erbij komt kijken 
om straks in Peking de top te bereiken. 
  
Van de olympische droom van tal van schaatskampioenen, tot 
snowboardcrosser Glenn de Blois die in de zomer nog als 
pizzabakker werkte, tot skeletonster Kimberley Bos die alles uit 
de kast haalt om zo hard mogelijk te gaan.  Luister hier naar de 
podcast.  

 
De volgende sporters komen aan het woord in de NOS Olympische podcast: 

- Schaatser Irene Schouten 
- Skeletonster Kimberley Bos 
- Bobsleeërs Familie Franjic  
- Schaatser Thomas Krol     
- Schaatser Hein Otterspeer 
- Alpineskiër Adriana Jelinkova 
- Schaatser Merijn Scheperkamp  
- Snowboardcrosser Glenn de Blois 
- Schaatser Carlijn Achtereekte 
- Shorttrackster Yara van Kerkhof 
- Schaatsers Antoinette en Michelle de Jong 
- Schaatser Patrick Roest 
- Schaatser Ronald Mulder 

                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nporadio1.nl/podcasts/olympische-podcast/63718/3-de-skeletonslee-van-kimberley-bos-is-net-een-formule-1-auto-s02

