
   

  



   

WK voetbal bij de NOS 

20 november – 18 december 
 
Op zondag 20 november start het WK voetbal 2022 in Qatar. Waarschijnlijk het meest besproken WK 
ooit.  Niet  op de eerste plaats vanwege het voetbal en de verwachtingen voor Oranje, maar vanwege 
alles wat er sinds de toewijzing van het WK aan Qatar is gebeurd. 
 
De journalistieke taak van de NOS op het WK in Qatar 

De NOS is een journalistieke organisatie en heeft de taak Nederland te informeren over Nieuws, Sport 

en (internationale) Evenementen waar dan ook ter wereld. Ook over de Olympische Spelen in Peking en 

ook over een WK voetbal in Qatar. Omdat het journalistiek relevant is. De NOS neemt geen standpunt 

in, maar laat zien wat er in de wereld gebeurt.  

 

De NOS  - met een aparte nieuws-  en sportredactie – zal van binnen en buiten de stadions verslag van 

het WK in Qatar.  Bij NOS Nieuws zijn er verslaggevers en een correspondent in Qatar aanwezig om van 

de ontwikkelingen in dat land te duiden. Bij NOS Sport zullen onderwerpen over de omstandigheden in 

Qatar veel meer aandacht krijgen dan bij een ander WK. En zullen er experts in de sportuitzendingen 

zitten die hier iets over kunnen zeggen. Naast dat het ook over voetbal gaat.  

 

Dit hebben we al laten zien bij de loting van het WK. 

Waar er naast voetbalexperts ook een woordvoerder van 

Amnesty International aan tafel zat om te vertellen over 

de mensenrechten in dat land.  

 

 

 

Driedelige serie in aanloop naar het WK 

In aanloop naar het WK komt NOS Studio Sport vanaf zondag 30 oktober 18.10 uur met drie bijzondere 

verhalen over de omstandigheden rondom het WK in Qatar. De eerste aflevering – zondag 30 oktober -  

gaat over sportswashing; een term die wordt gebruikt voor landen die sportevenementen organiseren 

om hun imago op te poetsen. De tweede uitzending - op zondag 6 november - gaat over moderne 

slavernij, waarbij gastarbeiders en families van gastarbeiders uit Bangladesh aan het woord komen. De 

laatste aflevering – zondag 13 november - gaat over het getouwtrek rondom de financiële compensatie 

voor families van omgekomen arbeiders.  De makers van deze reeks zijn: Kees Jongkind, Monique 

Tesselaar en Guido van Gorp.  

 

  



   

Online & Social media 

 
64 Livestreams én altijd het laatste WK- nieuws in de NOS-app en op NOS.nl  

Onderweg of niet thuis voor de buis? Alle wedstrijden van het 

WK zijn rechtstreeks te volgen via de livestreams op de NOS-

app en NOS.nl. Voor het WK heeft de NOS het laatste nieuws 

en alle samenvattingen handig gebundeld in een subsite 

(nos.nl/WK2022). Hier vind je ook veel extra materiaal zoals 

interviews, het speelschema, livestreams, real-time 

statistieken en een liveblog. 

 

Nieuw: Markers voor ieder spannend wedstrijdmoment 

Wil je geen moment van de wedstrijd missen? In de NOS-app 

en op NOS.nl kan je nu in een live wedstrijd eenvoudig 

terugschakelen naar wedstrijdbepalende momenten, zoals 

een doelpunt, penalty of een rode kaart. Dat gaat via 

markers; een symbool in de livestream geeft eenvoudig aan 

wanneer zo’n moment heeft plaatsgevonden. Door daar op 

te klikken ga je terug naar het spannende moment, zodat je dit alsnog kan zien. Vervolgens klik je op 

‘live’ en ben je weer helemaal bij.  

 

Abonneren op livestreams 

Met in de poulefase wel vier wedstrijden op een dag, is het handig om herinnerd te worden aan een 

wedstrijd. Dat kan. In de NOS-app kan je je eenvoudig abonneren op de liveblogs van de wedstrijden en 

zelfs een alarm aanzetten voor specifieke wedstrijden die je wil zien. Zo ben je er bij ieder duel bij.  

 

Samenvattingen op YouTube NOS Sport 

Toch een wedstrijd gemist? Op het YouTube-account van NOS Sport zijn alle samenvattingen van het 

WK snel en eenvoudig te bekijken. Op YouTube zijn ook de NOS Sport Explainers te vinden waar 

nieuwsonderwerpen verder worden uitgediept en toegelicht.  

 

 In het Spoor van Oranje 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.  

 

Ook 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 

WK. Ook via het NOS Sport-account op TikTok zijn met 

regelmaat video’s over het WK te vinden.  

 

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


   

Televisie 

 

Alle wedstrijden live bij de NOS  

Alle 64 WK-wedstrijden zijn live te zien bij de NOS. Met in de poulefase – behalve op de eerste twee 

dagen van het toernooi – maar liefst vier wedstrijden per dag: om 11.00 uur, 14.00 uur, 17.00 uur en 

20.00 uur op NPO 1. Het live verslag van de duels om 14.00 en 17.00 uur wordt omlijst met een WK-

programma met een presentator en twee analisten. Nieuw in die middaguitzendingen is de WK-desk. 

Presentatoren Suse van Kleef en Jeroen Stomphorst komen – om de beurt- iedere middag met het 

laatste WK-nieuws.  

 

Om 19.00 uur is er het NOS WK Journaal met de laatste ontwikkelingen over Oranje en de 

hoogtepunten van de dag. Om 19.20 uur start het avondprogramma NOS Studio WK 22 - met om 

20.00 uur wedstrijd 4 - en dat gaat door tot 22.30 uur, met gasten op de bank, analyses, reportages en 

interviews. 

 

 

 Een blik op het programma op een WK-dag in de poulefase  

10.30 uur Voorbeschouwing wedstrijd 1 

11.00 uur Wedstrijd 1 

13.20 uur WK-programma met de voorbeschouwing op wedstrijd 2 

14.00 uur Wedstrijd 2 

16.30 uur WK-programma met de voorbeschouwing op wedstrijd 3 

17.00 uur Wedstrijd 3 

19.00 uur NOS WK Journaal 

19.20 uur NOS Studio WK 22 

20.00 uur Wedstrijd 4 

22.00 uur NOS Studio WK 22 

23.45 uur NOS Late Journaal & Sport 

 

 

Arno Vermeulen en Van Zuiden openen het EK 

Als Qatar en Ecuador op zondag 20 november om 17.00 uur (Nederlandse tijd) het toernooi aftrappen, 

doet Arno Vermeulen op NPO 1 het commentaar. Op NPO Radio 1 verzorgt Jan Vincent van Zuiden het 

commentaar in NOS Langs de Lijn. 

 

Verder verzorgen de herkenbare NOS-stemmen Jeroen Elshoff, Fr ank Wielaard, Jeroen Grueter, Jan 

Roelfs, Arman Avsaroglu en Philip Kooke het televisiecommentaar. Voor het laatste nieuws, de 

interviews en de analyses van de andere teams zijn verslaggevers Joep Schreuder en Bert Maalderink.  

 

 

 

  



   

NOS Studio WK 22: samen voetbal kijken 
De laatste wedstrijd van de dag wordt omlijst door NOS Studio WK 22, de WK-talkshow waarin 

voetbalanalisten en andere gasten samen hun licht laten schijnen over alles wat er op en rondom het 

voetbalveld gebeurd. De naam  NOS Studio WK 22 refereert aan het feit dat dit het 22e WK is, dat ook 

nog eens in 2022 wordt gespeeld. De presentatie ligt in handen van Sjoerd van Ramshorst.  

 

De WK-talkshow komt iedere avond vanuit Studio 4 in Hilversum mét publiek.  Sjoerd ontvangt dagelijks 

twee analisten en een gast en praat over het voetbal van 

die dag. Verslaggever Kees Jongkind is in Qatar om 

verhalen buiten de voetbalstadions te maken. De 

analisten die aanschuiven zijn onder meer Rafael van der 

Vaart, Pierre van Hooijdonk, Ibrahim Afellay, Imke 

Courtois, Leonne Stentler, Youri Mulder, Karim El 

Ahmadi, Hedwiges Maduro, Marco van Basten en John 

van ‘t Schip.  

 

Vanaf 20 november, iedere dag om 19.20 uur  

 

Oranje-uitzendingen  

Het Nederlands elftal is er voor het eerst sinds 2014 weer bij op een WK. De prestaties van Oranje 

worden vanzelfsprekend op de voet gevolgd door de NOS. De uitzendingen rond de wedstrijden van 

Oranje worden vanuit Hilversum gepresenteerd door Henry Schut. In de uitzending wordt continu 

geschakeld naar Tom Egbers, die in het stadion samen met een analist de wedstrijd van Oranje 

voorbeschouwt. Jeroen Stekelenburg neemt de interviews met de bondscoach en spelers voor zijn 

rekening.  

 

WK Journaal  

Nu het Nederlands elftal er weer bij is op een 

wereldkampioenschap, keert ook het NOS WK Journaal 

terug. Daarin dagelijks tussen 19.00 en 19.15 uur alle 

ontwikkelingen uit het Oranjekamp. Ook is er ander 

WK-nieuws en bijdragen van verslaggevers die de 

andere teams volgen. De presentatie van het NOS WK 

Journaal ligt in handen van presentator Henry Schut.  

  

Sjoerd van Ramshorst 

Henry Schut 



   

Radio 
Langs de Lijn op het WK  
Tijdens het WK voetbal is er ook iedere dag NOS Langs de Lijn En Omstreken (in het weekend NOS Langs 
de Lijn) met het laatste WK-nieuws, updates en live verslag van wedstrijden van het Nederlands elftal 
en andere WK-duels. Vande overige WK-duels die niet binnen de programmering vallen, zijn er geregeld 
flitsen van de wedstrijd te horen. De NOS-commentatoren Andy Houtkamp, Ragnar Niemeijer, Mark 
Kloostra, Chris Wobben, Krijn Schuitemaker, Richard van der Made en Jan Vincent van Zuiden doen 
verslag van de wedstrijden.  
 
De NOS-presentatoren nemen samen met analisten als Hedwiges Maduro, Sjors Ultee, Andries Jonker 
en Leonne Stentler in de studio de wedstrijden door. ’s Avonds zijn er speciale reportages van 
verslaggevers Eline de Zeeuw en Jan Kees van der Kun.  
 

Podcast 
Nieuw: Iedere dag een WK podcast 
Tijdens het WK  wordt iedere dag nagepraat en alweer vooruit gekeken in de 

NOS Voetbalpodcast. In het stadion – vlak na de wedstrijd – of elders in Qatar 

nemen de NOS-Oranjewatchers, -commentatoren en presentatoren Arno 

Vermeulen en/of Jeroen Stekelenburg de laatste uitslagen, ontwikkelingen 

en het laatste nieuws door.   

 

 


