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EK voetbal voor vrouwen  
6 – 31 juli 

 
EK: 31 wedstrijden live bij de NOS 

Heel veel vrouwen topsport deze zomer bij de NOS. Topzwemsters, topatletes, tophockeysters, 
toprensters en nog een heleboel andere vrouwelijke topsporters. Waaronder beste voetbalsters van 
Nederland, want de Europese kampioenen van 2017 gaan op herhaling tijdens de UEFA Women’s Euro 
in Engeland. 
 
De NOS doet er van woensdag 6 juli tot en met zondag 31 juli verslag van het EK voetbal. 31 wedstrijden, 
allemaal live te volgen bij de NOS via alle denkbare platforms: radio, televisie, teletekst, social media en 
online. 20 voetbaldagen in minder dan een maand. Met natuurlijk volop aandacht voor het Nederlands 
elftal en de andere favorieten.  
 
Het EK zou aanvankelijk gespeeld worden van 11 juli tot en met 1 augustus 2021, maar aangezien het 
EK 2020 voor mannen vanwege de coronapandemie naar de zomer van 2021 werd verplaatst, werd 
eveneens het EK voor vrouwen uitgesteld. Het EK vindt plaats in Engeland en wordt in tien verschillende 
stadions gespeeld, waarvan Wembley (Londen) en Old Trafford (het stadion van Manchester United) de 
bekendste zijn. Tijdens het toernooi wordt – voor het eerst bij het EK vrouwenvoetbal – gebruik gemaakt 
van een videoscheidsrechter (VAR) en doellijntechnologie. 

 

Online & social media 
 

Livestreams en het laatste nieuws op NOS-app en NOS.nl  
Alle 31 wedstrijden van het EK zijn rechtstreeks te volgen via de livestreams op de NOS-app en NOS.nl. 
Hier vind je ook veel extra materiaal zoals interviews, het speelschema, livestreams, real-time 
statistieken en een liveblog. 
 
Livestream-alert  
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. 
 

NIEUW 
In het Spoor van Oranje 
De laatste ontwikkelingen van Oranje volg je via de speciale Oranjevlogs op YouTube. Oranje-watchers 
van de NOS Rivkah op het Veld, Susanne Morren en Jalou Vanhelsuwé volgen Oranje op de voet en 
brengen de volgers op de hoogte van het laatste nieuws rondom Oranje.  

 
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.  
 
Via Instagram, Facebook, YouTube en Twitter 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.nos.nl/
http://www.youtube.com/nossport
https://www.youtube.com/c/nossport/featured
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


 

 

 

 

 

NIEUW 
Podcast na de wedstrijden van Oranje 
Na afloop van de wedstrijden van Oranje wordt er nabeschouwd in de NOS Voetbalpodcast. In 
het stadion – vlak na de wedstrijd - nemen de NOS Oranjewatchers, commentatoren en 
presentator Rivkah op het Veld/Gert van ’t Hof samen de prestaties van Oranje door.  

 
Televisie 

Het EK Voetbal live bij de NOS 
De NOS zendt 31 wedstrijden live voetbal uit op NOS.nl en de NOS-app. 27 EK-duels zijn op televisie te 
zien (in de derde groepswedstrijd worden de twee wedstrijden uit de groep tegelijkertijd gespeeld; één 
daarvan is live te zien op televisie, de andere in samenvatting).  
 
In de poulefase zijn er twee wedstijden per dag: om 18.00 uur en 21.00 uur. Het live verslag van het 
duel van 18.00 uur wordt omlijst met een voor- en nabeschouwing, met presentator Gert van ’t Hof en 
een analist. Om half negen start NOS Studio Engeland, waarin wordt warmgedraaid voor de wedstrijd 
van 21.00 uur.  
 
Op welk net worden de EK-wedstrijden uitgezonden? 

- De wedstrijden van het Nederlands elftal zijn altijd op NPO 1. 
- De wedstrijden van 18.00 uur zijn te zien op NPO 1 (17.25 – 19.53 uur).  
- De wedstrijden van 21.00 uur in de groepsfase en kwartfinale zijn te zien op NPO 3 (20.32 – 

23.05 uur).  
- De openingswedstrijd (21.00 uur) en de halve finales (21.00 uur) zijn te zien op NPO 1 (20.32 – 

23.05 uur).  

- De finale is om 18.00 op NPO 1 (17.25 – 19.53 uur).  
 
De Oranje-aanpak  
De NOS volgt de verrichtingen van het Nederlands elftal op dit EK op de voet. De wedstrijden van Oranje 
zijn rechtstreeks te zien op NPO 1 en integraal te horen via NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. Met radio- 
en televisiecommentatoren Frank Wielaard en Jeroen Elshoff ter plekke. Het televisieprogramma bij 
wedstrijden van Nederland komt vanuit het stadion. Presentator Gert van ’t Hof is ter plekke, samen 
met twee analisten, waaronder Oranjevolger Leonne Stentler. Presentator/verslaggever Rivkah op het 
Veld neemt de interviews met de bondscoach en spelers voor haar rekening. Matthijs Weststrate volgt 
de tegenstanders van Oranje.   

 



 

 

 

 

 

NOS Studio Engeland 
 
Op prime time volgt NOS Studio 
Engeland, waarin de 21.00 uur 
wedstrijd centraal staat. NOS Studio 
Engeland is er rond de klok van half 
negen. Na de 21.00 uur-wedstrijd gaat 
het programma door tot elf uur. De 
presentatie is in handen van Sjoerd van 
Ramshorst en side-kick Suse van Kleef. 
Samen met analisten en gasten praten 
zij over de laatste ontwikkelingen op 
het EK. Ook is er iedere dag een schakeling met verslaggever Rivkah op het Veld voor het laatste 
Oranjenieuws en zijn er reportages over de teams, spelers en ander EK-nieuws.    
 
NOS Studio Engeland: Iedere voetbaldag om 20.32 uur op NPO 3 (bij Oranje en later in het 
toernooi op NPO 1).    
 

Radio 
NOS Langs de Lijn op het EK 
 
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 in de 
studio de wedstrijden doornemen. ’s Avonds zijn er speciale reportages van verslaggevers Eline de 
Zeeuw en Thierry Boon.  



 

 

 

 

 

Tour de France bij de NOS 

1 juli – 24 juli (mannen) 
24 juli – 31 juli (vrouwen) 

 

Tour de France 2022 

Dichter op de Tour kom je niet 
Tijdens het EK voetbal, is de hele maand juli ook de Tour de France bezig. Eerst drie weken de mannen 
en daarna – en dat is nieuw – een dikke week de vrouwen. We switchen dus voortdurend van Oranje 
naar Geel, want uiteraard doet de NOS ook dit jaar 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.  
 
De 109e Tour de France begint op vrijdag 1 juli in Kopenhagen en de race finisht op zondag 24 juli op 
de Champs-Élysées in Parijs. Al in de eerste week staat er een kasseienrit en finish op La Planche des 
Belles Filles op het menu. In week 2 trekt de gele karavaan de Alpen in – met de finish in Alpe d’Huez – 
en in de slotweek wachten de Pyreneeën. De tijdrit op de een-na-laatste dag kan het klassement flink 
door elkaar schudden.  

TELEVISIE 

  

Alle 21 etappes live  
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 twee tijdritten, de rit over de kasseien, 
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. Ook 



 

 

 

 

 
verslaggever Han Kock is in het peloton en interviewt de renners - met het zweet nog op het 
voorhoofd - direct na de etappe.  

 
Uitgelicht  
De Avondetappe: De Tour achterna 
Ook dit jaar is het pas écht zomer als NOS De Avondetappe op televisie is. De editie van dit jaar komt 
niet alleen uit Frankrijk of uit Nederland. De reizende tafel komt dit jaar te staan in Denemarken, 
Nederland én Frankrijk. En telkens vanaf een andere karakteristieke locatie.  
 
Het programma start, net als de Tour zelf, in Kopenhagen. Als de Tour in de vierde etappe afreist naar 
het noorden van Frankrijk, maakt het programma een tussenstop in Nederland. De tafel van Dione 
brengt een bezoek aan Utrecht, waar dit jaar La Vuelta van start gaat, en doet ook Hilversum en 
Alkmaar aan.  

 
Aan tafel neemt Dione de Graaff de hoogtepunten van de dag door met wielerexperts. Met 
gerenommeerde analisten als Danny Nelissen, 
Marcel Kittel, Stef Clement, Roxane Knetemann en 
Michael Boogerd neemt Dione de dag door. Ook 
schuiven oude cracks, aanstormende talenten, 
wielerliefhebbers en andere deskundigen aan. Zo 
schuift in Denemarken het koppel Estavana Polman 
en Rafael van der Vaart aan. De Nederlandse 
handbalster en oud-voetballer en NOS analyticus 
zijn woonachtig in Denemarken. Ook olympisch 
kampioen Irene Schouten (schaatsen) en 
paralympisch kampioen Jetze Plat (handbiken) 
komen in de uitzending terug.  
 
In NOS De Avondetappe 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 het programma zo bekend 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 

NOS Radio Tour de France vanuit het Tourcafé bij Beeld en Geluid 
Ook dit jaar schijnt tussen 14.00 en 18.30 uur de Franse zomerzon uit je radio. Vanaf 14.00 uur neemt 
presentator Henry Schut de eerste twee uur plaats achter de microfoon, waarna Robbert Meeder de 
laatste kilometers van de etappe voor zijn rekening neemt. En met de elementen die Radio Tour 
onmiskenbaar Radio Tour maken: Sebastiaan Timmerman die meekoerst op de motor, het spannende 
finishverslag van Gio Lippens, de interviews net na de meet door Steven Dalebout en reportages uit het 
peloton van Edwin Cornelissen. En natuurlijk wordt de Tour omlijst met bekende jingles en tunes, de 
Tourartiest en dit jaar zelfs een nieuwe rubriek met de Nederlandse singer-songwriter én wielerfanaat 
Lucas Hamming.  
 
NIEUW  
Tourcafé: Samen de Tour de France beleven 
NOS Radio Tour de France zendt de laatste week van de Ronde van Frankrijk uit vanaf een speciale 
locatie: het NPO Radio 1 Tourcafé. Van 16 tot 24 juli, vanuit het Instituut voor Beeld en Geluid op het 



 

 

 

 

 
Media Park in Hilversum, nemen presentatoren Henry Schut en Robbert Meeder samen met wielerfans 
de spannende laatste week door. De Tour kijken, luisteren en samen  beleven. Er komen diverse 
muzikanten langs, maar ook oud-wielrenners en analisten van NOS Radio Tour de France zijn aanwezig. 
Het is dé ontmoetingsplek voor de echte wielerfans die de Tour de France live willen meemaken, maar 
ook voor gezinnen die op zoek zijn naar het ideale (gratis) uitje.  Iedereen is welkom om tijdens deze 
laatste week van de Ronde van Frankrijk de magie van NOS Radio Tour de France samen van dichtbij te 
mee te maken. 

 
NOS Radio Tour de France  
14.00-18.30 uur, NPO Radio 1 (in de weekenden varieert de eindtijd)  

 
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).  

 
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. 
 

  

https://apps.apple.com/nl/app/npo-radio-1/id356566983
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.omroep.npo.radio1&hl=nl


 

 

 

 

 

Tour de France Femmes 

24 juli – 31 juli 
 
Vernieuwde Tour de France vrouwen live bij de NOS 
De rensters hebben er zelf hard genoeg voor geknokt, maar nu is het zover: 2022 is het jaar van de 
terugkeer van een echte meerdaagse Tour de France Femmes, de Tour van de vrouwen. De race is een 
vervolg op La Course, wat een eendaagse koers was die voor het eerst in 2014 plaatsvond. De Tour de 
France Femmes begint op zondag 24 juli in Parijs en finisht op zondag de 31e op La Planche des Belles 
Filles. 
 
De Tour de France Femmes is de komende drie jaar live te volgen bij de NOS, via alle denkbare platforms.   
Op televisie zijn de koersen live te volgen op NPO 1, online via NOS.nl en de NOS-app.  De presentator 
is Gert van ’t Hof. Het commentaar komt van Danny Nelissen en Roxane Knetemann. Op de radio is zijn 
er flitsen van commentator Gio Lippens gedurende de lopende programmering te horen.  
 
NOS Tour de France Femmes 
Zondag 24 juli  
14.00- 15.30 uur, NPO 1 + NOS-app 
 
Maandag 25 juli t/m vrijdag 29 juli 
14.15 – 17.00 uur, NPO 1 + NOS-app 
 
Zaterdag 30 en zondag 31 juli:  
15.20 - 17.50 uur, NPO 1 + NOS-app 
 

 



 

 

 

 

 

NOS en het WK Atletiek en Europese kampioenschappen 
 

TELEVISIE 

 

WK Atletiek: Anderhalve week topsport  

Van vrijdag 15 juli tot en met zondag 24 juli 2022 vinden de 
Wereldkampioenschappen Atletiek plaats in Eugene (Oregon, 
VS). De WK zouden oorspronkelijk in 2021 plaatsvinden, van 6 
tot en met 15 augustus. Maar het evenement is een jaar 
uitgesteld om ruimte op de internationale sportkalender te 
maken. De NOS is er live bij en volgt de ontwikkelingen op de 
voet. Via radio, televisie, online en social media.  
 
NIEUW 
NOS Studio Sport Atletiek 
Vanwege het tijdsverschil met Eugene, Oregon (- 9 uur), speelt veel live sport zich van ’s avonds 
tot middenin de nacht af. Om alle hoogtepunten toch mee te krijgen, maakt de NOS iedere dag 
tussen 19.00 en 19.50 uur een speciaal programma: NOS Studio Sport Atletiek. Presentator 
Jeroen Stomphorst neemt samen met Gregory Sedoc de sportprestaties van de dag door en 
kijkt uit naar de sporten die de volgende nacht plaatsvinden. Verslaggever Jeroen Stekelenburg 
is daar waar het gebeurt en brengt iedere dag verslag uit vanuit Eugene, interviewt de 
Nederlandse deelnemers en brengt het laatste WK-nieuws.  

 
NOS Studio Sport Atletiek 
Iedere werkdag tussen 19.00 en 19.50 uur, NPO 1.   
In het weekend in de reguliere uitzending van NOS 
Studio sport  
 
 

 
 
 

Europese kampioenschappen: Iedere dag live topsport  
Negen EK’s in tien dagen bij de NOS. Wie dacht dat de sportzomer na het EK Voetbal en de Tour 
de France voorbij was, heeft het mis.  Van 11 tot en met 21 augustus worden in München en 
Rome maar liefst negen EK’s tegelijkertijd gehouden. De tweede editie van De Europese 
Kampioenschappen. De NOS is er tien dagen bij, met rechtstreekse uitzendingen op televisie, 
radio en online.  
  

Gregory Sedoc in actie voor de NOS 



 

 

 

 

 

Atletiek uit München, Zwemmen uit Rome 
Het Duitse München is van 11 tot en met 21 augustus het decor voor onder meer de EK’s 
atletiek, wielrennen, beachvolleybal, roeien en turnen. De strijd om de Europese titels bij het 
zwemmen vindt plaats in Rome. 
 
Op werkdagen is er vanaf ’s middag tot in de loop van de avond live sport te zien: van 16.30  tot 
20.00 uur, afwisselend op NPO 2 en NPO 3. In de weekeinden doet de NOS ‘s middags op NPO 
1 rechtstreeks verslag van De Europese Kampioenschappen. Veel aandacht gaat uit naar de EK’s 
van het atletiek, zwemmen, turnen en baanwielrennen. De wedstrijden worden omlijst door 
deskundige analyses van onder meer Gregory Sedoc (atletiek). 
 
TV-Uitzendschema Europese kampioenschappen 

Datum Uitzendtijden Met onder meer: 

Vrijdag 12 augustus 16.25  - 19.54 NPO 2 Baanwielrennen  

Zaterdag 13 augustus 17.00 - 20.24 NPO 2 Baanwielrennen, Roeien en 
Turnen 

Zondag 14 augustus 10.15 - 18.55 NPO 1  
20.22 - 20.57 NPO 2 

Wielrennen wegwedstrijd, 
Turnen, Roeien, 
baanwielrennen 

Maandag 15 augustus 16.25 - 17.50 NPO 1 
17.50 - 19.54 NPO 2 

Baanwielrennen, marathon 

Dinsdag 16 augustus 16.25 - 17.50 NPO 1 
17.50 - 19.54 NPO 2 

Baanwielrennen, atletiek 

Woensdag 17 augustus 17.45 - 19.54 NPO 2 Zwemmen, wielrennen 
tijdrit, atletiek 

Donderdag 18 augustus 20.00 – 22.30 NPO 3 Zwemmen, atletiek, turnen 

Vrijdag 19 augustus 20.00 – 22.30 NPO 3 Zwemmen, mountainbike, 
atletiek, 

Zaterdag 20 augustus 20.00 – 22.30 NPO 3 Atletiek  

Zondag 21 augustus 11.30 – 17.52 NPO 1 
19.50 – 21.40 NPO 3 

Wielrennen, turnen, 
beachvolleybal, atletiek  

 

 Online 

Veel topsport via de NOS-app  
 
Wie zoveel mogelijk topsport wil zien, doet er goed om aan om de NOS-app te gebruiken. Op NOS.nl 
en de NOS-app is er veel live sport van de Europese kampioenschappen te zien.  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. 



 

 

 

 

 

De Sportzomer bij de NOS 
Hieronder een overzicht van de belangrijkste sportevenementen die de NOS de komende 
maanden uitserveert; op televisie, radio en online.  
 

  

Juni  

  
Nederland – België  3 juni 
Nations League, mannen  
FBK Games 6 juni 
Atletiek, Hengelo  
Wales – Nederland 8 juni 
Nations League, mannen  
Nederland – Polen 11 juni 
Nations League, mannen  
Nederland – Wales 14 juni 
Nations League, mannen  
TT Assen 26 juni 
Motorsport,mannen  
  

Juli  

WK Hockey 1 – 17 juli 
Spanje/Amsterdam, vrouwen   
Tour de France 1 – 24 juli 
Wielrennen, mannen  
WK Atletiek 15 – 24 juli 
Outdoor, mixed  
EK voetbal 6 – 31 juli 
Engeland, vrouwen  
Tour de France Femmes 24 – 31 juli 
Wielrennen, vrouwen  
Johan Cruijff Schaal  31 juli 
Start Eredivisieseizoen 22/’23  
  
Augustus  
Europese Kampioenschappen 11 – 21 augustus 
Multi EK-event, mixed  
Vuelta 19 augustus 

11 september  
Wielrennen, Spanje  
  
  

 


