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KLAAR VOOR EEN ZOMER VOL SPORT  
  
De zomer van 2016 belooft een sportzomer te worden om duimen en vingers bij af te likken. Voor het 
eerst in 16 jaar zijn de Rode Duivels er weer bij op een EK Voetbal en iedereen is het erover eens dat 
ze het ver kunnen schoppen. Heel het land maakt zich al op om een maand lang mee te supporteren. 
De Olympische Spelen zijn hét vierjaarlijkse sportfeest bij uitstek, met atleten uit alle hoeken van de 
wereld en in de meest uiteenlopende disciplines. De Tour is en blijft een topper op sportief gebied en 
qua sportbeleving. En dan zijn er ook nog de Ronde van Italië, Roland Garros, het EK Atletiek, de 
Ronde van Spanje en tal van eendaagse sportevenementen.  
 
De VRT zorgt ervoor dat dat de sportliefhebbers de hele sportzomer in geuren en kleuren en in de 
beste omstandigheden kunnen volgen. In rechtstreekse uitzendingen en omkaderende programma’s 
met achtergrond, analyse en ambiance. Het EK Voetbal en de Olympische Spelen zijn deels op Eén 
en deels op Canvas te bekijken. De Tour zit (bijna) helemaal op Eén. Voor mensen die niet zo van 
sport houden is er altijd een alternatief op het andere net. Radio 1 volgt alle sportevenementen op de 
voet in Studio France (EK en Tour) en De olympische ochtend (Olympische Spelen). Ook de andere 
netten spelen allemaal op hun eigen manier in op de sportieve hoogtepunten van de zomer en de 
manier waarop de Vlamingen die beleven. En wie op elk moment echt álles over de Sportzomer wil 
weten, die kan 24/7 terecht bij sporza.be.  

 
Luc Van Langenhove, manager VRT Sport: 
“De komende drie maanden worden voor onze sportredactie de drukste en de spannendste van de 
laatste drie jaar. Tegelijk zijn het ook de leukste. Een sportzomer als deze, daar krijg je als 
sportjournalist en verslaggever een kick van. Het is een ongelooflijk voorrecht zo’n reeks 
topevenementen van dichtbij te mogen volgen en verslaan voor de Vlaamse sportliefhebbers, te 
beginnen met het EK voetbal, waarop de Rode Duivels misschien wel een hoofdrol gaan spelen.” 

 
Olivier Goris, netmanager Eén: 
“Belangrijke momenten, waarop iedereen samenkomt en mekaar vindt, horen helemaal thuis op Eén. 
Denk maar aan het Eurovisiesongfestival eerder deze maand. Uiteraard geldt dat ook voor de grote 
sportevenementen. En daarom kan iedereen straks bij Eén terecht voor de meeste wedstrijden van 
het Europees Kampioenschap voetbal. We hebben met Eén het hele traject van de Rode Duivels 
tijdens de kwalificaties gevolgd en kijken nu geweldig uit naar de apotheose tijdens het EK zelf. We 
duimen samen met alle andere fans en zien onze nationale ploeg graag zo ver mogelijk geraken, liefst 
helemaal tot in de finale.  
De Ronde van Frankrijk en ‘Vive le vélo’ zijn echte klassiekers op Eén. Niet alleen de pure wielerfans 
leven mee met de Tour, maar iedereen die houdt van een zomerse sfeer, de rijke wielertraditie en ‘la 
douce France’. En helemaal nostalgisch wordt het in ‘De zomer van Lucien’, een tweedelige 
documentaire over de laatste Belgische Tour-zege, die van Lucien Van Impe in 1976. 
Ook de Olympische Spelen zijn (deels) op Eén te zien. Want dat is nog zo’n legendarisch 
sportevenement dat iedereen wil bekijken en mee wil beleven. Met ‘Afspraak in Rio’ hebben we de 
afgelopen weken op Eén een aantal Belgische topsporters gevolgd in de laatste rechte lijn naar de 
Spelen. En natuurlijk willen we nu ook zien hoe ze het in Rio zullen doen. We wensen hen en alle 
sportliefhebbers een geweldige sportzomer toe!” 

 
Reinhilde Weyns, netmanager Canvas:  
“Sport is altijd al belangrijk geweest in het aanbod van Canvas. Met programma’s als Extra Time, de 
Europa League, De Afspraak en tal van sportsamenvattingen biedt Canvas het hele jaar door een mix 
van verslaggeving en duiding. We zijn dan ook blij dat we deze zomer met ons sportaanbod nog 
enkele versnellingen hoger kunnen schakelen. Te beginnen met het EK voetbal: als er een wedstrijd 
om 18.00 u. wordt afgetrapt, dan rolt de bal op Canvas. Ook de wielerliefhebbers komen bij ons aan 
hun trekken: Canvas zendt het Belgisch Kampioenschap wielrennen rechtstreeks uit, net als de finale 
van de slotrit van de Tour de France, met de mythische aankomst op de Champs-Elysées. De kers op 
de taart volgt van 5 tot 21 augustus, met de Olympische Spelen. Canvas brengt het hoogfeest van de 
sport in primetime, tussen 19 en 23 uur. Met extra aandacht voor onze Belgische atleten. Sporten als 
atletiek, zwemmen, judo, gymnastiek en baanwielrennen komen daarbij ruimschoots aan bod. Zowel 
de fervente sportfans als de gelegenheidskijkers zullen deze zomer dus hun gading vinden bij 
Canvas.” 



Persdossier Sportzomer 2016 bij de VRT             5 

 
Flip Pletinckx, netmanager Radio 1:  
“Sport op radio: dat zijn zinnen die je naar adem doen happen van de spanning. Het wordt dus een 
adembenemende zomer op Radio 1. Naast de live-verslaggeving van het EK, de Tour en de 
Olympische Spelen beleef je ook de rest van de actualiteit vanop de eerste rij. Tijdens  Studio France 
maken we ook tijd voor toeristische en muzikale uitstapjes in het favoriete vakantieland van de Belgen. 
En voor de Olympische Spelen staan we zelfs in het weekend vroeger op. Zo mixen we een zomerse 
cocktail van muziek, actualiteit en sport.” 

 
 

 
   

© Belga 



Persdossier Sportzomer 2016 bij de VRT             6 

 

UEFA EURO 2016 
Vrijdag 10 juni tot en met zondag 10 juli 
 

 
 
Op vrijdag 10 juni gaat in het Stade de France het 15de EK Voetbal van start. Het belooft een 
spannend toernooi te worden. Zeker ook voor de Belgische fans, want de Rode Duivels zijn er voor 
het eerst sinds het EK van 2000 in eigen land opnieuw bij. De VRT zorgt ervoor dat de supporters het 
grote voetbalfeest van het eerste tot het laatste fluitsignaal kunnen volgen op televisie, radio en online.  
 
Maar eerst is er op zondag 5 juni nog de zogenaamde Farewell Game, de laatste generale repetitie 
van de Rode Duivels vóór het vertrek naar Frankrijk. De vriendschappelijke wedstrijd tegen 
Noorwegen wordt vanaf 17.35 u. uitgezonden op Eén. Een kleine week later begint het EK.  
 
De grote favorieten zijn regerend wereldkampioen Duitsland, uittredend Europees kampioen Spanje 
en gastland Frankrijk. Ook Engeland en Portugal behoren tot de kanshebbers. Maar volgens vele 
waarnemers kunnen ook onze jongens het ver schoppen in dit EK. Ze waren tenslotte reekshoofd bij 
de loting, staan tweede op de FIFA-wereldranglijst en iedereen is het erover eens dat de Belgische 
nationale ploeg bulkt van het talent. Er zijn zes groepen van vier teams. De eerste twee van elke 
groep en de vier beste derden gaan na de groepsfase door naar de achtste finale.   

  

OP DE EERSTE RIJ BIJ ÉÉN EN CANVAS 
 
Bij Eén en Canvas zitten voetballiefhebbers deze zomer op de eerste rij voor alles over het EK. Karl 
Vannieuwkerke en Maarten Vangramberen heten hen elke dag welkom vanuit het voetbaldorp in 
Franse sfeer aan de voet van de VRT-toren, voor wedstrijden, analyses, reportages, massa’s beelden 
uit Frankrijk en de dagelijkse talkshow Panenka!. 
 

Alles live  
 
Alle wedstrijden van het Europees Kampioenschap worden live en integraal uitgezonden. Er wordt 
gevoetbald om 15.00 u., 18.00 u. en 21.00 u. De meeste wedstrijden zijn te zien op Eén. Die van 
18.00 u. zitten in principe op Canvas, behalve wanneer de Rode Duivels op dat uur aantreden. Dan 

© Belga 
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wordt de wedstrijd toch op Eén uitgezonden. Dat kan gebeuren indien onze nationale ploeg 
groepswinnaar wordt. Ze spelen dan hun achtste finale op maandag 27 juni om 18.00 u. op Eén.  
 
Op de laatste speeldagen van de groepsfase - 19, 20, 21 en 22 juni - worden telkens twee wedstrijden 
tegelijkertijd gespeeld.  Welke wedstrijd dan op welk net te zien is, hangt af van de evolutie van het 
toernooi. Eén van de gelijktijdige wedstrijden wordt telkens op Eén of Canvas uitgezonden, de andere 
op het kanaal van Ketnet. Behalve op 21 en 22 juni om 18.00 u.: dan wordt de tweede wedstrijd op 
sporza.be gestreamd omdat het Ketnet-kanaal op dat uur niet beschikbaar is. Van de gestreamde 
wedstrijd komt na 20.00 u. wel een samenvatting op het kanaal van Ketnet.  
 
Zes door de wol geverfde sportjournalisten voorzien de wedstrijden van deskundig commentaar: 
Frank Raes, Filip Joos, Eddy Demarez, Stef Wijnants, Peter Vandenbempt en Geert Heremans. 
Wie welke wedstrijden becommentarieert ligt vast voor de eerste speeldagen van de groepsfase, maar 
nog niet volledig voor de latere fases van het toernooi. Meer details in het overzicht vanaf pagina 9.  
 

 
 

Frank Raes, Eddy Demarez, Filip Joos, Stef Wijnants, Peter Vandenbempt, Geert Heremans,  

 

Zomers decor in Franse sfeer 
 
Karl Vannieuwkerke en Maarten Vangramberen verzorgen de omkadering van de rechtstreekse 
verslagen van Euro 2016. Ze doen dat vanuit een gezellig voetbaldorp in Franse sfeer aan de voet 
van de VRT-toren, met een openluchtset, een halfopen ‘dome’, een groot scherm, een tribune, 
ligzetels en een prettige publieksbar, allemaal in aangepaste Franse kleuren. Karl en Maarten 
ontvangen er dagelijks hun praatgasten en een ruime schare voetbalfans om samen de wedstrijden te 
volgen en te bespreken.  
 

 
 

Een preview van het zomerse decor voor de uitzendingen van het EK Voetbal onder de VRT-toren 
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Jan Mulder is er als kenner en fan van het Belgische voetbal dagelijks bij. Daarnaast zijn er een 
aantal ‘vaste waarden’ (onder meer Gert Verheyen, Geert De Vlieger, Wesley Sonck, Imke 
Courtois en Franky Van der Elst) en enkele ‘nieuwe gezichten’. Meestal zijn er twee gasten voor de 
namiddagmatchen en schuift er nog een derde bij voor de avondwedstrijd.  
 
De omkadering begint in principe een twintigtal minuten vóór de aftrap, soms nog wat vroeger.  
’s Namiddags is dat in open lucht, en ’s avonds of bij regenweer in de overdekte ‘dome’.  
 

  

Maarten Vangramberen doet de omkadering van de 
wedstrijden om 15.00 u. en 18.00 u. Karl lost hem af voor 
de wedstrijd van 21.00 u. Maarten begint eraan om 14.40 
uur. Tot 17.15 u. is hij op Eén te zien en vanaf 17.40 u. tot 
20.00 u. op Canvas.  
Vanaf 20.40 u. (in het weekend en als België speelt om 
20.10 u.) neemt Karl Vannieuwkerke het op Eén over 
voor de volgende wedstrijd. 

 
De Rode Duivels spelen in de groepsfase op 13 juni om 21.00 u. tegen Italië, op 18 juni om 15.00 u. 
tegen Ierland en 22 juni om 21.00 u. tegen Zweden. Karl Vannieuwkerke is daarbij telkens de 
gastheer, ook bij de wedstrijd op 18 juni om 15.00 u. Er is dan meer publiek te gast in het voetbaldorp 
en Sporza peilt naar wat het EK losmaakt bij de Duivels-supporters in België en Frankrijk. Ruben Van 
Gucht, Peter Vandenbempt en Wouter De Smet zijn in het stadion en zorgen voor tussenkomsten 
en interviews heet van de naald. 
 

Talkshow Panenka! 
 
Na afloop van de wedstrijd van 21.00 uur en het late Journaal presenteert Karl Vannieuwkerke vanaf 
ongeveer 23.20 u. de dagelijkse talkshow Panenka!. Daarin schuift er nog een extra gast bij aan, 
naast de drie al aanwezige analisten. In Panenka! blikken ze terug op de wedstrijden van de dag, 
maar uiteraard komt de kijker ook alles te weten over wat er die dag is gebeurd bij de Rode Duivels.  
Ruben Van Gucht en Wouter De Smet brengen verslag uit vanuit Bordeaux, waar onze nationale 
ploeg haar uitvalsbasis heeft. Sammy Neyrinck bericht vanuit het kamp van de volgende 
tegenstander van de Rode Duivels.  
 

Het Journaal 
 

 

Ook in de Journaals is er ruime aandacht voor het EK. Naast de 
hoogtepunten van de dag is er ook een dagelijkse rubriek waarin Ruben 
Van Gucht een stand van zaken geeft over de Rode Duivels: ofwel 
vanuit Bordeaux, ofwel vanuit het stadion waar de Belgen hun volgende 
wedstrijd zullen spelen. 
 

 
 
 
Op de volgende pagina’s vindt u een volledig overzicht van de EK-wedstrijden, de uitzendingen en de 
commentatoren.  
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UITZENDSCHEMA UEFA EURO 2016 VAN DAG TOT DAG 
 
Hieronder vindt u een overzicht van alle EK-wedstrijden op televisie, inclusief de presentatoren en 
commentatoren. Op de laatste speeldagen van de groepsfase (19 tot 22 juni) wordt een aantal 
wedstrijden gelijktijdig gespeeld. Welke wedstrijd op welk net wordt uitgezonden, hangt af van de 
evolutie van het toernooi. Vanaf de laatste speeldagen van de groepsfase (19 juni) zijn de 
commentatoren nog niet allemaal bepaald. De volledige invulling vindt u te gelegener tijd in de 
Programmagids. 
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     GROEPSFASE    

         

vrij 10 juni 20.10 21.00 A Saint-Denis M1 Frankrijk - Roemenië Frank Raes Karl Vannieuwkerke Eén 

  23.20    Panenka! (Talkshow)  Karl Vannieuwkerke Eén 

zat 11 juni 14.40 15.00 A Lens M2 Albanië - Zwitserland Eddy Demarez Maarten Vangramberen Eén 

 17.40 18.00 B Bordeaux M3 Wales - Slovakije Filip Joos Maarten Vangramberen Canvas 

 20.10 21.00 B Marseille M4 Engeland - Rusland Frank Raes Karl Vannieuwkerke Eén 

  23.20    Panenka!  Karl Vannieuwkerke Eén 

zo 12 juni 14.40 15.00 D Parijs M5 Turkije – Kroatië Eddy Demarez Maarten Vangramberen Eén 

 17.40 18.00 C Nice M6 Polen – Noord-Ierland Stef Wijnants Maarten Vangramberen Canvas 

 20.10 21.00 C Lille M7 Duitsland - Oekraïne Peter Vandenbempt Karl Vannieuwkerke Eén 

  23.20    Panenka!  Karl Vannieuwkerke Eén 

ma 13 juni 14.40 15.00 D Toulouse M8 Spanje - Tsjechië Frank Raes Maarten Vangramberen Eén 

 17.40 18.00 E Saint-Denis M9 Ierland - Zweden Eddy Demarez Maarten Vangramberen Canvas 

 20.10 21.00 E Lyon M10 België - Italië Filip Joos Karl Vannieuwkerke Eén 

  23.20    Panenka!  Karl Vannieuwkerke Eén 

din 14 juni 17.40 18.00 F Bordeaux M11 Oostenrijk - Hongarije Stef Wijnants Maarten Vangramberen Canvas 

 20.40 21.00 F St-Etienne M12 Portugal - IJsland Filip Joos Karl Vannieuwkerke Eén 

  23.20    Panenka!  Karl Vannieuwkerke Eén 

wo 15 juni 14.40 15.00 D Lille M13 Rusland - Slovakije Peter Vandenbempt Maarten Vangramberen Eén 

 17.40 18.00 A Parijs M14 Roemenië - Zwitserland Eddy Demarez Maarten Vangramberen Canvas 

 20.40 21.00 A Marseille M15 Frankrijk - Albanië Frank Raes Karl Vannieuwkerke Eén 

  23.20    Panenka!  Karl Vannieuwkerke Eén 

do 16 juni 14.40 15.00 B Lens M16 Engeland - Wales Peter Vandenbempt Maarten Vangramberen Eén 

 17.40 18.00 C Lyon M17 Oekraïne – N-Ierland Geert Heremans Maarten Vangramberen Canvas 

 20.40 21.00 C Saint-Denis M18 Duitsland - Polen Eddy Demarez Karl Vannieuwkerke Eén 

  23.20    Panenka!  Karl Vannieuwkerke Eén 

vr 17 juni 14.40 15.00 E Toulouse M19 Italië - Zweden Stef Wijnants Maarten Vangramberen Eén 

 17.40 18.00 D St-Etienne M20 Tsjechië - Kroatië Geert Heremans Maarten Vangramberen Canvas 

 20.40 21.00 D Nice M21 Spanje - Turkije Filip Joos Karl Vannieuwkerke Eén 

  23.20    Panenka!  Karl Vannieuwkerke Eén 
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     GROEPSFASE    

za 18 juni 14.00 15.00 E Bordeaux M22 België - Ierland Frank Raes Karl Vannnieuwkerke Eén 

 17.45 18.00 F Marseille M23 IJsland - Hongarije Filip Joos Maarten Vangramberen Canvas 

 20.10 21.00 D Nice M24 Portugal - Oostenrijk Eddy Demarez Karl Vannieuwkerke Eén 

  23.20    Panenka!  Karl Vannieuwkerke Eén 

zo 19 juni 20.10 21.00 A Lille M26 Zwitserland - Frankrijk Peter Vandenbempt Karl Vannnieuwkerke TB 

 20.50 21.00 A Lyon M25 Roemenië - Albanië Stef Wijnants nvt TB 

  23.20    Panenka!  Karl Vannieuwkerke Eén 

ma 20 juni 20.40 21.00 B St.-Etienne M28 Slovakije - Engeland Stef Wijnants Karl Vannnieuwkerke TB 

 20.50 21.00 B Toulouse M27 Rusland - Wales Filip Joos nvt TB 

  23.20    Panenka!  Karl Vannieuwkerke Eén 

di 21 juni 17.40 18.00 C Parijs M30 N.-Ierland - Duitsland Te bepalen Maarten Vangramberen TB 

 17.50 18.00 C Marseille M29 Oekraïne - Polen Te bepalen nvt TB 

 20.40 21.00 D Bordeaux M32 Kroatië - Spanje Filip Joos Karl Vannieuwkerke TB 

 20.50 21.00 D Lens M31 Tsjechië - Turkije Geert Heremans nvt TB 

  23.20    Panenka!  Karl Vannieuwkerke Eén 

wo 22 juni 17.40 18.00 F Lyon M34 Hongarije - Portugal Te bepalen Maarten Vangramberen TB 

 17.50 18.00 F Saint-Denis M33 IJsland - Oostenrijk Te bepalen nvt TB 

 20.10 21.00 E Nice M36 Zweden – België Frank Raes Karl Vannieuwkerke TB 

 20.50 21.00 E Lens M35 Italië - Ierland Eddy Demarez nvt TB 

  23.20    Panenka!  Karl Vannieuwkerke Eén 

     RUSTDAGEN    

wo 23 juni 22.00    Panenka!  Karl Vannieuwkerke Eén 

do 24 juni 22.25    Panenka!  Karl Vannieuwkerke Eén 

     ACHTSTE FINALE    

za 25 juni 14.40 15.00  St.-Etienne M37 Tweede groep A – 
Tweede groep C         

Stef Wijnants Maarten Vangramberen Eén 

 17.40 18.00  Parijs M38 Winnaar groep B – 
Derde groep A/C/D 

Eddy Demarez Maarten Vangramberen Canvas 

 20.10 21.00  Saint-Denis M39 Winnaar groep D – 
Derde groep B/E/F 

Filip Joos of Frank 
Raes 

Karl Vannieuwkerke Eén 

  23.20    Panenka!  Karl Vannieuwkerke Eén 

zo 26 juni 14.40 15.00  Lyon M40 Winnaar groep A – 
Derde groep C/D/E         

Stef Wijnants Maarten Vangramberen Eén 

 17.40 18.00  Villeneuve 
d’Ascq 

M41 Winnaar groep C – 
Derde groep A/B/F 

Eddy Demarez Maarten Vangramberen Canvas 

 20.10 21.00  Toulouse M42 Winnaar groep F – 
Tweede groep E 

Filip Joos of Frank 
Raes 

Karl Vannieuwkerke Eén 

  23.20    Panenka!  Karl Vannieuwkerke Eén 
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     ACHTSTE FINALE    

ma 27 juni 17.40 18.00  Saint-Denis M43 Winnaar groep E – 
Tweede groep D         

Filip Joos of Frank 
Raes 

Maarten Vangramberen Canvas 

 20.40 21.00  Nice M44 Tweede groep B – 
Tweede groep F 

Frank Raes Karl Vannieuwkerke Eén 

  23.20    Panenka!  Karl Vannieuwkerke Eén 

     RUSTDAGEN    

din 28 juni 22.00    Panenka!  Karl Vannieuwkerke Eén 

wo 29 juni 22.00    Panenka!  Karl Vannieuwkerke Eén 

     KWARTFINALE    

do 30 juni 20.40 21.00  Marseille M45 Winnaar M37 – 
Winnaar M38         

Peter Vandenbempt Karl Vannnieuwkerke Eén 

  23.20    Panenka!  Karl Vannieuwkerke Eén 

vr 1 juli 20.40 21.00  Villeneuve 
d’Ascq 

M46 Winnaar M38 – 
Winnaar M42         

Filip Joos of Frank 
Raes 

Karl Vannnieuwkerke Eén 

  23.20    Panenka!  Karl Vannieuwkerke Eén 

za 2 juli 20.10 21.00  Bordeaux M47 Winnaar M41 – 
Winnaar M43         

Filip Joos of Frank 
Raes 

Karl Vannnieuwkerke Eén 

  23.20    Panenka!  Karl Vannieuwkerke Eén 

zo 3 juli 20.10 21.00  Marseille M48 Winnaar M40 – 
Winnaar M44         

Filip Joos of Frank 
Raes 

Karl Vannnieuwkerke Eén 

  23.20    Panenka!  Karl Vannieuwkerke Eén 

     RUSTDAGEN    

ma 4 juli 21.45    Panenka!  Karl Vannieuwkerke Eén 

din 5 juli 21.55    Panenka!  Karl Vannieuwkerke Eén 

     HALVE FINALE    

wo 6 juli 20.40 21.00  Lyon M49 Winnaar M45 – 
Winnaar M46         

Filip Joos of Frank 
Raes 

Karl Vannnieuwkerke Eén 

  23.20    Panenka!  Karl Vannieuwkerke Eén 

do 7 juli 20.40 21.00  Marseille M50 Winnaar M47 – 
Winnaar M48        

Filip Joos of Frank 
Raes 

Karl Vannnieuwkerke Eén 

  23.20    Panenka!  Karl Vannieuwkerke Eén 

     RUSTDAGEN    

vr 8 juli 22.10    Panenka!  Karl Vannieuwkerke Eén 

za 9 juli 22.10    Panenka!  Karl Vannieuwkerke Eén 

     FINALE    

zo 10 juli 20.10 21.00  Parijs M51 Winnaar M49 – 
Winnaar M50         

Frank Raes Karl Vannnieuwkerke Eén 

  23.40    Panenka!  Karl Vannieuwkerke Eén 
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SPORZA.BE: DÉ REFERENTIE OVER HET EK 
 
Sporza.be is tijdens het EK voetbal de referentie voor wie alles over het toernooi wil weten. De 
website en de EK-app brengen de klok rond al het nieuws over de Rode Duivels en de gebeurtenissen 
in Frankrijk. En vooral heel veel wedstrijdbeelden.  
 

Nieuws, livestream en clips 
 
Sporza.be is het kloppend hart van de sportredactie tijdens Euro 2016. Je blijft er 24/7 op de hoogte 
van het belangrijkste nieuws uit Frankrijk tijdens het grote voetbalfeest. 
 
In het Match Center kan je alle wedstrijden live volgen, met tekstupdates en met livestream in hoge  
kwaliteit. Heb je een fase of een actie gemist? Dan kan je die nog tijdens de wedstrijd (her)bekijken.  
 
Sporza.be is ook the place to be voor alle weetjes over de Belgen: dagelijks is er uniek nieuw 
beeldmateriaal uit het kamp van de Rode Duivels. 
 

De Sporza Voetbalapp is dé complete EK-gids  
 
Er is niet alleen de website en de mobiele website van Sporza.be. Speciaal voor het EK wordt de 
Sporza Voetbalapp in een nieuw kleedje gestoken, met extra veel wedstrijdbeelden. Je kan er alle 
wedstijden live volgen, in hoge kwaliteit. Je vindt er ook alle uitslagen, nieuws en de wedstrijdkalender. 
Duid je favoriete land aan en je ontvangt meldingen over het verloop tijdens de wedstrijden.  
 
De gratis app kan zowel op tablet als op smartphone geraadpleegd worden. 
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RADIO 1 EN HET EK: STUDIO FRANCE   
 

 

Tijdens het Europees Kampioenschap 
Voetbal, en later ook tijdens de Ronde van 
Frankrijk, presenteert Radio 1 een 
gloednieuw overkoepelend programma: 
Studio France. Het programma is er elke 
dag, van vrijdag 10 juni tot zondag 24 juli, 
telkens vanaf 13.00 u.  
 
Studio France brengt een mix van sport, 
nieuws, muziek en ontspanning. Het 
programma wordt gebouwd rond de live 
verslaggeving van de 51 wedstrijden van 
het EK en de 21 ritten van de Ronde van 
Frankrijk. 

 

Studio France tijdens het EK   
 
Radio 1 brengt als enige radiozender live verslag uit van de wedstrijden van het EK en alles wat 
daarrond gebeurt. Van 10 juni tot 10 juli opent Studio France elke dag de deuren van 13 tot 23 uur, en 
als de actualiteit dat vraagt zelfs langer.  Uiteraard staat de verslaggeving over de Rode Duivels en de 
wedstrijden centraal, maar Studio France is er niet alleen voor de hard core sportliefhebber. Studio 
France wordt een zomers programma met heel veel ruimte voor de brede actualiteit in binnen- en 
buitenland, voor zomerse muziek en voor ontspanning. Een totaalprogramma voor iedereen die wil 
weten wat er gebeurt in Frankrijk, in eigen land en in de wereld.  
 
Presentatie Studio France (standaardschema van 10 juni tot 10 juli; aanpassingen zijn mogelijk in 
functie van de sportactualiteit) :  
 

o 13 – 17.00 : Ayco Duyster en Lode Roels (Gert Geens en Tom Vandenbulcke tijdens Tour) 
o 17 – 20.00 : Ruth Joos / Xavier Taveirne en David Naert  
o 20 – 23.00 : wisselende presentatie, in functie van de sportactualiteit  

 
Ruth Joos en David Naert zijn de vaste gastvrouw en -heer van Studio France bij de cruciale 
wedstrijden, o.a. de openingswedstrijd en de wedstrijden van de Rode Duivels. Soms presenteren zij 
Studio France dan ook tijdens de andere tijdsblokken. 
 

   
 

    Ruth Joos                 David Naert               Peter Van den Bempt 
 

Peter Vandenbempt is de vaste commentaarstem van alle wedstrijden van de Rode Duivels. Tom 
Boudeweel slaat zijn tent op bij de Rode Duivels in Bordeaux en brengt heet van de naald alle nieuws 
over onze nationale ploeg.  
 
Ward Bogaert trekt samen met Mathias Dhondt naar Frankrijk om te verbroederen met de Fransen 
en samen met hen het EK te volgen. Met een mobilhome doorkruisen ze steden en dorpen op zoek 
naar nieuwe vrienden. Samen kijken ze naar een wedstrijd en heffen ze het glas. Daarnaast lanceert 
Radio 1 ook de Gouden Bal, een quiz en een zoektocht in eigen land met bijzondere prijzen. 
 

© Belga 
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DE WEEKWATCHERS WORDT DE EK-WATCHERS 
Van 28 mei tot en met 9 juli, elke zaterdag van 8.00 tot 10.00 uur op Radio 2  
 
Tijdens het EK wordt De Weekwatchers op Radio 2 De EK-watchers. De vertrouwde terugblik op de 
week op zaterdag tussen 8 en 10 wordt tijdens Euro 2016 een EK-magazine waar de beleving van het 
voetbal centraal staat. Ruben Van Gucht, de vaste stem van De Weekwatchers, zit voor Sporza in 
Frankrijk, maar in De EK-watchers wordt Ruben vervangen door niemand minder dan Lieven Van 
Gils. Lieven gaat in het programma op zoek naar de verhalen achter het EK, zet de opvallendste 
voetbalgebeurtenissen van de voorbije week op een rij en blikt vooruit naar de volgende week. Daarbij 
ligt de focus uiteraard op de Rode Duivels. De EK-Watchers wil elke zaterdag een voetbalfeest 
worden voor iedereen: jong en oud, voetballiefhebber of voetballeek. Een programma dat drijft op de 
golven van de Rode Duivelsgekte en die op zijn eigen manier bekijkt. Vanaf zaterdag 28 mei, de dag 
van de vriendschappelijke wedstrijd tegen Zwitserland in de laatste rechte lijn naar het EK.  
 
Daarnaast speelt Radio 2 regionaal dagelijks in op de actualiteit, zowel tijdens het EK en de Tour als 
tijdens de Olympische Spelen in Augustus. Zo zal bijvoorbeeld Radio 2 West-Vlaanderen tijdens zijn 
zomeruitzendingen aan zee elke week iets doen rond West-Vlamingen in de drukke sportzomer: op 
zoek naar het thuisfront van onze topsporters. Ook de andere regio’s besteden op hun eigen manier 
en op eigen terrein aandacht aan de drie grote sportevenementen deze zomer. 

 
STUDIO BRUSSEL  
 

Dance With The Devils 
 
Studio Brussel organiseert tijdens de EK-matchen van de Rode Duivels Dance With The Devils: een 
unieke supportersbelevenis in de Lotto Arena in Antwerpen met live muziek en top dj's. De bezoekers 
volgen er met z’n allen de wedstrijd op een megagroot HD-scherm en genieten voor en na de match 
van topartiesten en dj’s. Op maandag 13 juni kan je tijdens België-Italië komen feesten op de riffs en 
beats van Black Box Revelation, Tourist LeMC, Lil' Kleine, Mickael (Goose) DJ-set, Gunther D, 
Admiral Freebee en Discobaar A Moeder. Op zaterdag 18 juni spelen de Rode Duivels tegen Ierland 
en brengen Rudimental DJ-set, Cassius DJ-set, Anne-Marie, Compact Disk Dummies, Goe Vur In Den 
Otto en Equal Idiots de Lotto Arena tot het kookpunt. Op woensdag 22 juni tenslotte tekenen Sigma 
DJ-set, The Van Jets, Woodie Smalls, TLP en Zwartwerk present wanneer België tegen Zweden 
speelt. 
 

Vlaeminck in Frankrijk 
 
Studio Brussel is tijdens het EK ook in Frankrijk. Stijn Vlaeminck gaat er op zoek naar de soundtrack 
van het EK. Hij reist het hele land door om de muzikale voorkeuren te ontdekken van de voetbalfans 
van alle deelnemende landen. Uiteraard beleeft hij samen met de Belgische supporters ook mee hoe 
de Rode Duivels door het toernooi stomen. Je hoort Stijn dagelijks in de spitsblokken bij Siska 
Schoeters en Vincent Byloo. Hij brengt ook online verslag uit van zijn belevenissen in Frankrijk. 

 
MNM SNUIFT EK-SFEER OP 
Tijdens de Rode Duivels-matchen 
 
Ook MNM volgt het EK op de voet. Stan “Sportstan” Vanderwaeren brengt tijdens de wedstrijden 
van de Rode Duivels verslag uit van de sfeer op de gedempte zuiderdokken in Antwerpen, waar 
duizenden supporters samenkomen om tijdens een groot voetbalfeest met een gigantisch scherm 
onze nationale ploeg aan de moedigen en ambiance te maken.  
 
MNM zit tijdens het EK volop in de Marathonradio, maar “Sportstan” zorgt er sowieso voor dat ook de 
MNM-luisteraars mee zijn met het EK. MNM gaat trouwens ook nog iets leuks doen met een 
Nederlandse radiopresentator én met de truitjes van alle EK-landen. Ze kennen ook een manier om 
perfect te voorspellen hoever de Rode Duivels het zullen schoppen op het EK.  



Persdossier Sportzomer 2016 bij de VRT             15 

 
EK KLASSIEK OP KLARA 
Fred Brouwers verzoent Messi met Mozart 
 
Voetbal en klassieke muziek zijn voor velen moeilijk te rijmen begrippen. Hoe kun je nu van geniale 
muziek op topniveau houden en je tegelijk uitleven in een lawaaierig stadion bij een spelletje ‘balletje 
trap’? Fred Brouwers, zelf voetbal- én muziekfanaat, krijgt deze vraag geregeld voorgeschoteld. Uit 
zijn contacten met beroepsmusici weet hij nochtans dat hij niet alleen staat met zijn liefde voor het 
voetbal, en dat heel wat muzikale toppers even gedreven kunnen of konden genieten van een goede 
match als van een fijn concert. Dus verzamelde hij voor elke dag van het EK een verhaal over een 
klassiek musicus die ook voetbalgek is, of over een voetballer die van Bach houdt, en hoe zich dat 
zoal manifesteert. Mozart versus Messi? Elke ochtend op Klara! 
Van 10 juni tot 10 juli, omstreeks 7.45 u. in Espresso (ma-vr 6-9 uur) en Klara Weekend (za-zo 7-10 
uur). 
 
 

 
KETNET SUPPORTERT MEE  
IN DE KETNET-ARENA  
 

Ook de kinderen zijn grote fans van de Rode Duivels en 
van sport in het algemeen. Daarom zorgt Ketnet deze 
zomer voor een aanbod op maat. Tijdens het EK Voetbal 
en de Olympische Spelen is er de dagelijkse 
ochtendshow De Ketnet-Arena.   
Maar ook de rest van de zomer staan sport en beweging 
centraal. De dagelijkse Ketnet-wrap wordt uitgezonden 
vanuit een openluchtstudio annex mini-sportcentrum aan 
de voet van de VRT-toren. De KetnetBand zet muzikaal in 
op sport en zorgt voor een Ketnet-supporterslied. En de 
Ketnet Zomertour nodigt uit tot bewegen. Zondag 29 mei 
weten we ook welke vijf scholen op vrijdag 3 juni bezoek 
krijgen van de Rode Duivels naar aanleiding van de 
Duivelse +scholenactie.  

 

De Ketnet-Arena: een dagelijkse ochtendshow tijdens EK en OS 
 
Om de Ketnetters optimaal te informeren over de twee grootste evenementen van de Sportzomer 
presenteert Ketnet tijdens het EK Voetbal (vanaf de achtste finales) en de Olympische Spelen een 
dagelijks ochtendshow: De Ketnet-Arena. Het programma is een samenwerking tussen de Ketnet-
wrap en het jeugdjournaal Karrewiet, dat zorgt voor samenvattingen en reportages. Het programma 
wordt – net zoals de Ketnet-Wrap – uitgezonden vanuit de pop-up-studio. Er is een dakterras en een 
gezellige sportieve zit- en praathoek. Daarnaast ligt ook een voetbalterrein met een atletiekpiste 
errond, zodat de wrappers, hun gasten en het jongerenpubliek zich ook zelf sportief kunnen uitleven.  
 

Tijdens het EK Voetbal besteden de wrappers al van bij de start op 10 juni 
extra aandacht voor de voetbalactualiteit in Frankrijk, en dan vooral aan de 
prestaties van de Rode Duivels.  Maar vanaf zondag 26 juni (de 8ste finales) tot 
maandag 11 juli steken ze een tandje bij. De wrappers Leonard of Charlotte 
blikken dan in de ochtendshow De Ketnet-Arena terug op de matchen van de 
voorbije dag. Ze ontvangen ook telkens een centrale gast en een publiek van 
enthousiaste jonge voetbalfans. Tussen de reportages en de gesprekken door 
is er ook tijd om een balletje te trappen op het huisterrein van de Ketnet-Arena.  

 

 
 

© Belga 
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Duivelse +school 
 
Eind maart lanceerden de Rode Duivels in samenwerking met Ketnet de Duivelse +scholenactie. Met 
die actie wilden ze zo veel mogelijk lagere scholen stimuleren om tijd vrij te maken voor een sociaal 
project in hun eigen gemeente of stad. Scholen die zich op die manier engageren, worden echte 
Duivelse +scholen. Op zondag 29 mei wordt tijdens Kingsize Live op Ketnet aangekondigd welke vijf 
scholen op vrijdag 3 juni het bezoek van enkele Rode Duivels mogen verwachten.  
 

 
 

KetnetBand en de Ketnet Zomertour  
 
De KetnetBand tourt deze zomer met een nieuwe show die in het teken staat van sport. Ze maakten 
zelfs een themalied ‘100%’; het ideale supporterslied voor de Ketnetters. Ketnet trekt ook weer naar 
buiten met de Ketnet Zomertour op verschillende locaties in heel Vlaanderen. Naast de show van de 
KetnetBand kunnen de kinderen zich ook volop uitleven tijdens een sportworkshop met acteurs uit de 
Ketnet-serie ‘GoGoGo!’.  
 

Ketnet.be en nieuwe Ketnet App 
  
Op ketnet.be kunnen de Ketnetters meedoen met een EK-pronostiek, vinden ze een EK-soundboard 
en is er een EK-update met de belangrijkste beelden en nieuwtjes vanuit Rio. (i.s.m. Karrewiet)  
 
Woensdag 1 juni lanceert Ketnet de gloednieuwe – en gratis – Ketnet-App voor tablet. De 
kinderzender roept de Ketnetters op om via de fototool ‘Fotofabriek’ te tonen hoe hard ze gaan 
supporteren voor de Rode Duivels.  
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DE RONDE VAN FRANKRIJK 
Van 2 juli tot en met 24 juli 
 
 

 
 
Het EK voetbal is nog volop aan de gang wanneer in Frankrijk op 2 juli een tweede groot 
sportevenement van start gaat. Drie weken later, op zondag 24 juli, weten we wie de opvolger wordt 
van Chris Froome. De 103de editie van de Ronde van Frankrijk belooft een topper te worden. De Tour 
gaat op spectaculaire manier van start met een rit van de legendarische Mont-Saint-Michel naar de 
stranden van Utah Beach. De eindstreep ligt traditiegetouw op de Champs Elysées in Parijs. 
Daartussen liggen 3.519 kilometer doorheen vier landen (Frankrijk, Spanje, Andorra en Zwitserland) 
en negen bergetappes (met vijf aankomsten bergop): twee stevige ritten in de  Pyreneeën, een 
aankomst op de legendarische Mont Ventoux en een moordende slotweek in de Alpen. 
 
De Brit Chris Froome is topfavoriet om zichzelf op te volgen en zijn derde eindzege te pakken. Zijn 
belangrijkste uitdagers zijn de Colombiaan Nairo Quintana, de Spanjaard Alberto Contador en de 
Italiaan Fabio Aru. De hoop van alle Fransen rust op de schouders van twee jongeren: Thibaut Pinot 
en Romain Bardet. Exact 40 jaar na Lucien Van Impe, Tourwinnaar in 1976, mogen wij Belgen niet 
dromen van een nieuwe Tourzege. We kijken wel uit of Serge Pauwels z’n sterke prestatie van 2015 
(13de in het eindklassement) kan bevestigen. 
 
De VRT brengt naar goede gewoonte op radio en televisie en online verslag uit van de Ronde, met 
rechtstreekse uitzendingen op Eén, Radio 1 en Sporza.be. Tot 10 juli zit Karl Vannieuwkerke nog in 
EK-modus, maar vanaf dinsdag 12 juli ruilt hij het voetbal voor de fiets en maakt hij in Vive le vélo 
dagelijks op locatie de balans op van de afgelopen Tour-dag. In de tweedelige special De zomer van 
Lucien blikt Karl samen met Lucien Van Impe bovendien terug op diens zege in de Tour van 1976, 
meteen ook de laatste Belgische overwinning, precies 40 jaar geleden.  
 
 
 
 

© Belga 

http://www.google.be/imgres?q=tour+2012+logo&um=1&hl=nl&sa=N&rls=com.microsoft:nl-be:IE-SearchBox&biw=1238&bih=679&tbm=isch&tbnid=ScxZMI8L0ChO3M:&imgrefurl=http://racefietsblog.nl/tour-de-france-2012-start-op-30-juni-vanuit-luik/&docid=1A8bpOPHxFTpOM&imgurl=http://racefietsblog.nl/wp-content/uploads/2011/10/tour-de-france-logo.jpg&w=610&h=412&ei=ED26T4aGDITsOZeX2ZEK&zoom=1
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ALLE RITTEN LIVE OP ÉÉN 
 

 

De Tour 2016 is helemaal live te volgen op Eén, 
met commentaar van Michel Wuyts en José De 
Cauwer. Renaat Schotte sprokkelt interviews voor 
en na de ritten. Maarten Vangramberen reist mee 
met de Tourkaravaan en brengt in Het journaal 
verslag uit aan het thuisfront.  Heel wat bergritten 
en de openings- en slotetappe worden integraal 
uitgezonden.  
 
Op de slotdag van de Tour, zondag 24 juli brengt 
Eén ook live verslag uit van de derde editie van La 
Course. Deze eendaagse wedstrijd voor vrouwen 
wordt gereden op en rond de Champs Elysées, 
voorafgaand aan de slotetappe van de mannen. 
Vorig jaar won de Nederlandse Anna van der 
Breggen deze prestigieuze wedstrijd, twee jaar 
geleden was dat haar landgenote Marianne Vos. 

 

DAGELIJKSE TERUGBLIK IN VIVE LE VÉLO  
 

 

In Vive le vélo blikt Karl Vannieuwkerke elke 
avond in goed gezelschap en op een tot de 
verbeelding sprekende locatie terug op de voorbije 
Tourdag. Door het EK Voetbal start Vive le vélo dit 
jaar wat later. Na de EK-finale en de eerste rustdag 
trekt Karl naar de Pyreneeën, waar het prachtige 
dorp Mirepoix zijn eerste stopplaats is. De gasten 
liggen nog niet allemaal vast, maar zeker is alvast 
Lucien Van Impe. Hij komt op 17 juli langs bij Karl 
om te praten over zijn Tourzege, exact 40 jaar 
geleden. Ook Willy Teirlinck, in 1976 ploegmaat 
van Lucien bij Gitane, is er dan bij. 

 
Nog enkele andere namen: Mart Smeets, Sven Nys, comedian Begijn Le Bleu, Louis Tobback en 
handbiker Jonas Van de Steene. 
 
Maarten Vangramberen ontvangt elke avond de renner van de dag aan zijn tafel. Naar goede 
gewoonte draagt Vive le vélo ook een steentje bij voor het goede doel. Maarten laat zijn 
presentatietafel handtekenen door alle prominenten die er plaatsnemen. Door te sms’en kunnen de 
kijkers de tafel winnen.  De opbrengst van de sms’jes gaat naar Kom op tegen kanker.  
 
Sammy Neyrinck brengt dagelijks een reportage uit de buik van het peloton. En natuurlijk besteedt 
Vive le vélo ook weer veel aandacht aan al het moois dat Frankrijk te bieden heeft.  

 

 
 

Michel Wuyts, José De Cauwer, Renaat Schotte, Karl Vannnieuwkerke en Maarten Vangramberen 

 

© Belga 
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SPECIAL: DE ZOMER VAN LUCIEN 
 

 

40 jaar geleden, in 1976, won voor het laatst een Belg de 
Ronde van Frankrijk. Lucien Van Impe, de kleine berggeit uit 
Mere, overvleugelde de tegenstand en zorgde voor 
algemene wielergekte in België. In De zomer van Lucien 
reizen copains Karl Vannieuwkerke (5 in ’76) en Eddy 
Planckaert (18 in ’76) in het wiel van Lucien en leggen ze het 
parcours van toen opnieuw af. Niet met de fiets, maar in een 
camper uit de seventies. Onderweg praten ze met mensen 
die Luciens zegetocht vanop de eerste rij hebben beleefd: 
ploeggenoten en rivalen, supporters en mecaniciens, 
wielerfanaten, enz. En uiteraard komt ook Lucien zelf aan 
bod. De zomer van Lucien gaat niet alleen over de 
wonderlijke Tour van 1976,  maar ook over de tijd van toen: 
de heetste zomer van de eeuw.  Op 2 en 9 juni op Eén.  

 
 
 
 

RADIO 1 EN DE TOUR : STUDIO FRANCE   
 

Wie het wielrennen liever via de radio volgt, zit 
goed bij Sporza op Radio 1. Omdat het EK in 
Frankrijk en de Tour elkaar gedeeltelijk 
overlappen, kiest Radio 1 deze zomer uitzonderlijk 
voor één overkoepelende programmatitel: Studio 
France.  
 
Tijdens de Tour (2 tot 24 juli) staat Studio France 
vanaf 13.00 u. garant voor spannende 
verslaggeving vanuit de Ronde, zomerse 
reportages uit Frankrijk, vakantiemuziek en een 
fijne Tourquiz.  
 

Gert Geens en Tom Vandenbulcke zijn de vaste gastheren tussen 13.00 en 18.00 u. Christophe 
Vandegoor en Carl Berteele brengen live verslag van aan de start aan de Mont-Saint-Michel tot aan 
de finish op de Champs-Elysées.   
 

 
 
                Gert Geens                          Tom Vandenbulcke          Christophe Vandegoor                    Carl Berteele 

 
Studio France blikt ook terug op de hete zomer van 1976, de zomer waarin Lucien Van Impe 40 jaar 
geleden voor de laatste Belgische eindzege zorgde. Elke dag is er ook een aparte kijk op het Tour-
parcours en wat dat allemaal te bieden heeft. 
 
 

© Belga 
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DE TOUR VAN SPORZA.BE 
 
Zoals elk jaar zit je op sporza.be in het wiel van de renners tijdens de Ronde van Frankrijk. Alle ritten 
zijn in livestream te bekijken, met tekstupdates vanaf de start. Op de gewone site maar ook via de 
mobiele versie m.sporza.be.  
 
Sporza.be bundelt alle nieuwtjes uit het peloton. Je vindt er alle verslagen, interviews en de leukste 
filmpjes uit de Tour. En natuurlijk ook alle uitslagen en klassementen. 

 
 

 
 
 
 

DE RONDE VAN FRANKRIJK BIJ MNM 
 
Ook MNM heeft aandacht voor de Ronde van Frankrijk. Drie weken lang krijgen Ann Reymen en Stan 
Vanderwaeren in Tour of Beauty dagelijks het bezoek van een vrouw die iets met wielrennen heeft, 
die zelf fietst, samen is met een renner of gewoon gepassioneerd is door de fiets. Hun verhalen zijn 
heel divers en verrassend. Zo vernemen we dingen die we nog nooit gehoord hadden over de koers of 
de coureurs. De gesprekken worden afgewisseld met de favoriete muziek van de renners en rensters 
uit het peloton. Op weekdagen van 12 tot 13 uur en tijdens de weekends van 13 tot 14 uur. Vanaf 
zaterdag 2 juli.  
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PARCOURS 
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RIT- EN UITZENDSCHEMA RONDE VAN FRANKRIJK 
 

Hieronder vindt u een overzicht van de rechtstreekse ritverslagen van de Tour en van Vive le vélo op 
Eén. Van 2 tot 10 juli overlappen het EK en de Tour elkaar. Dat heeft geen invloed op de 
rechtstreekse uitzendingen van beide evenementen, maar Vive le vélo, de wielertalkshow van Karl 
Vannieuwkerke, begint wel pas na afloop van het EK: op dinsdag 12 juli.  
 
De aangegeven uitzenduren zijn onder voorbehoud. Sommige ritverslagen beginnen al voor het 1-uur-
Journaal. Ze worden onderbroken voor het Journaal en gaan rond 13.30 u. verder.  
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1 zat 2 juli vlak Mont-Saint-Michel – Utah Beach 188 km 12.15 - 13.00 
13.30 - 17.35 

Eén 

2 zon 3 juli heuvelachtig Sain-Lô - Cherbourg 182 km 14.10 - 17.35 Eén 

3 maa 4 juli vlak Granville - Angers 222 km 14.15 - 17.35 Eén 

4 din 5 juli vlak Saumeu - Limoges 232 km 14.15 - 17.30 Eén 

5 woe 6 juli bergrit Limoges – Le Lioran 216 km 14.15 - 17.30 Eén 

6 don 7 juli vlak Arpajon-sur-Cère - Montauban 187 km 14.15 - 17.35 Eén 

7 vrij 8 juli bergrit L’Isle-Jourdain – Lac de Payolle 162 km 14.15 - 17.35 Eén 

8 zat 9 juli bergrit Pau – Bagnères-de-Luchon 183 km 14.10 - 17.35  Eén 

9 zon 10 juli bergrit Vielha (Spanje) – Arcalis (Andorra) 184 km 11.50 - 13.00 
13.30 - 17.55 

Eén 

 maa 11 juli rustdag     

10 din 12 juli heuvelachtig Andorra - Revel 198 km 14.15 - 17.35 Eén 

   Vive le vélo  21.50 - 22.50 Eén 

11 woe 13 juli vlak Carcassonne - Montpellier 164 km 14.15 - 17.40  Eén 

      Vive le vélo   22.00 - 23.00 Eén 

12 don 14 juli bergrit Montpellier – Mont Ventoux 185 km 14.15 - 17.40 Eén 

      Vive le vélo   21.55 - 22.55 Eén 

13 vrij 15 juli tijdrit Bourg-Saint-Andéol – La Caverne du Pont d’Arc 37 km 14.15 - 17.45 Eén 

      Vive le vélo   22.05 - 23.05 Eén 

14 zat 16 juli heuvelachtig Montélimar – Villars-les-Dombes 208 km 14.10 - 17.25 Eén 

      Vive le vélo   22.15 - 23.15 Eén 

15 zon 17 juli bergrit Bourg-en-Bresse - Culoz 159 km 13.30 - 17.45 Eén 

      Vive le vélo   22.10 - 23.10 Eén 

16 maa 18 juli heuvelachtig Moirans-en-Montagne – Bern (Zwitserland) 206 km 14.10 - 17.50 Eén 

      Vive le vélo   22.00 - 23.00 Eén 

  din 19 juli rustdag Vive le vélo   21.55 - 22.55 Eén 

17 woe 20 juli bergrit Bern – Finhaut-Emosson (Zwitserland) 184 km 14.10 - 17.35 Eén 

      Vive le vélo   21.55 - 22.55 Eén 

18 don 21 juli klimtijdrit Sallanches - Mégève 17 km 14.10 - 17.50 Eén 

      Vive le vélo   21.55 - 22.55 Eén 

19 vrij 22 juli bergrit Albertville – Saint-Gervais Mont Blanc 146 km 13.30 - 17.35 Eén 

      Vive le vélo   22.10 - 23.10 Eén 

20 zat 23 juli bergrit Mégève - Morzine 146 km 13.30 - 17.20 Eén 

      Vive le vélo   22.15 - 23.15 Eén 

21 zon 24 juli vlak Chantilly - Paris Champs-Élysées 113 km Tb – 18.00 
18.00 – 20.00 

Eén 
Canvas 

    Vive le vélo   22.10-23.10  (o.v.) Eén 
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DE OLYMPISCHE SPELEN 
Vrijdag 5 tot en met zondag 21 augustus 
 
 

 
 
Op vrijdag 5 augustus om 23.00 u. Belgische tijd gaan in het legendarische Maracanã-stadion in Rio 
de Janeiro de Olympische Spelen van de 31ste Olympiade van start. Het is de eerste keer dat het 
vierjaarlijkse hoogfeest van de sport in Zuid-Amerika plaatsvindt. Nog een primeur: voor het eerst 
worden de zomerspelen in de plaatselijke ‘winter’ georganiseerd, al zal dat in Brazilië wel meevallen. 
Meer dan 10.000 atleten uit ruim 200 landen reizen naar Rio om er het beste van zichzelf te geven en 
een gooi te doen naar de meest prestigieuze van alle sportprijzen: een olympische medaille in een 
van de ruim 300 onderdelen van de 28 olympische sporten, van atletiek tot zwemmen.  

Met een ruime Belgische delegatie en talent in de meest uiteenlopende sporttakken gaat ons land 
veelbelovende Olympische Spelen tegemoet. De grootste kanshebbers op goud zijn wellicht zeilster 
Evi Van Acker, judoka Charline Van Snick (foto) en taekwondoka Jaouad Achab. Maar ook heel wat 
andere landgenoten kunnen meedingen naar een medaille: Philip Milanov (discuswerpen), Toma 
Nikiforov (judo), Si Mohamed Ketbi (taekwondo), Jolien D’hoore (wielrennen), de Belgian Tornado's 
(4x400 meter met de gebroeders Borlée) en de Red Lions (hockey) om er maar enkele te noemen. 
Het is ook uitkijken naar de prestaties van Thomas Pieters nu golf voor het eerste sinds 1904 opnieuw 
een olympische sport is. En natuurlijk zijn er nog een heleboel andere Belgische toppers die het beste 
van zichzelf zullen geven en mogelijk voor een verrassing kunnen zorgen.  
 
De VRT volgt de Belgen op de voet en brengt live op radio, televisie en online verslag uit van hun 
wedervaren in Rio. Maar uiteraard komen ook de internationale toppers ruim aan bod in de meest 
uiteenlopende disciplines. Ondanks het tijdsverschil van vijf uur met Rio zullen de Vlaamse 
sportliefhebbers niets moeten missen van de Spelen. Bij de VRT kunnen ze de klok rond meegenieten 
van het grootste sportevenement ter wereld via Eén, Canvas, Radio 1 en sporza.be.  

© Belga 
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EEN OLYMPISCH AANBOD  
BIJ ÉÉN EN CANVAS  
 
Wie de Olympische Spelen van naaldje tot draadje wil volgen, kan bijna 24/7 terecht bij Sporza op 
Eén en Canvas. 
 

Sporza: Rio 2016 – dagelijks van 14 tot 5 uur 
 
Sporza: Rio 2016 is een doorlopend Olympisch programma van 14 uur ’s middags tot 5 uur ‘s 
ochtends. Het accent ligt op live-sport en lange samenvattingen, op de Belgen en op de grote 
olympische sporten (met als hoogtepunt de zwem- en atletiekfinales). Sporza: Rio 2016 bestaat uit 
drie tijds- en presentatieblokken: 
 

 14.00 tot 19.00 uur : op Eén met Frank Raes als anker 

 19.00 tot 23.00 uur:  op Canvas met Catherine Van Eylen als gastvrouw 

 23.20 tot 05.00 uur:  op Eén met Aster Nzeyimana als host: nieuw op tv, maar bekend van          
                                 MNM en Sporza Radio, en vanaf zaterdag 28 mei ook sportanker in  
                                 Het Journaal 
 

 
 

Frank Raes, Catherine Van Eylen en Aster Nzeyimana 

 
Maarten Vangramberen en Ruben Van Gucht zijn ter plekke in Rio en zorgen in de Journaals en 
tussen de verslagen door voor live-interventies. Daarnaast zijn de belangrijkste commentatoren Kris 
Meertens en Marc Willems (atletiek), Stef Wijnants en Sidney Appelboom (zwemmen), Inge 
Vanmeensel en Dirk Vanesser (gymnastiek) Eddy Demarez en Manu Leroy (hockey), Christophe 
Vandegoor (basketbal, afwisselend met Kris Meertens), Renaat Schotte (baanwielrennen), Michel 
Wuyts (wielrennen op de weg) en Dirk Gerlo (triatlon, handbal). Daarnaast heeft Sporza met Wouter 
De Smet en Chris Picavet nog twee reporters ter plaatse. 
 

Update – dagelijks van 6.00 tot 12.30 uur 
 
Wie de uitzendingen ’s nachts niet kan volgen, maar ’s morgens toch nog iets wil meepikken van de 
competities, kan daarvoor vanaf zes uur op Eén terecht. Korte verslagen vatten alles samen wat er ’s 
nachts in Rio is gebeurd. Ze worden in lusvorm uitgezonden. Atletiek- of zwemfinales die ’s nachts 
plaatsvonden, worden integraal heruitgezonden vóór 12.30 u. Dit ochtendblok rijgt de sportbeelden 
aan elkaar, zonder presentator.  
 

Uitgebreid olympisch nieuws in de Journaals 
 
De Journaals krijgen tijdens de Olympische Spelen een extra uitgebreid sporthoofdstuk. Frank Raes 
neemt het sportblok in het 1 uur-Journaal voor zijn rekening. In de Journaals van 19 en 23 uur zorgt 
Karl Vannieuwkerke voor een dagelijkse samenvatting onder de noemer Studio Rio 2016. Dat zijn de 
vaste momenten waar de kijker terechtkan die in een klein half uurtje mee wil zijn met wat er de 
afgelopen 24 u op de Spelen is gebeurd.  
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Afspraak in Rio: de laatste rechte lijn 
 
Nog tot 6 juni volgt Afspraak in Rio elke maandag 
om 20.25 u. een aantal Belgische topsporters in de 
laatste rechte lijn naar Rio. Ze leven elke dag in het 
teken van de sport en de Olympische Spelen. Hoe 
zwaar en ingrijpend is dat eigenlijk? Om dat te 
achterhalen, deelden de programmamakers lief en 
leed met de top van de Belgische sport en gunnen 
ze ons een bijzondere blik achter de schermen. 
Vaardigt België met Dodji Ayigah voor het eerst 
sinds 1992 nog eens een bokser af naar de 
Spelen? Maken de Borlées er in Rio een 
familiezaak van? Hoe sterk zijn het lichaam en      Pieter Timmers 

de geest van de jongste turnster Laura Waem?  
En waar eindigt de steile opgang van paralympiër Jonas Van de Steene? Andere sporters die aan bod 
komen, zijn onder meer zwemmer Pieter Timmers, tienkamper Hans Van Alphen, judoka Charlene 
Van Snick, wielrenster Jolien D’Hoore en de Yellow Tigers (het nationale volleybalteam bij de 
vrouwen). 
 

De Paralympische Spelen 
 

 

De Paralympische Spelen voor atleten met een fysieke 
beperking, vinden eveneens plaats in Rio, van 7 tot 18 
september.  
 
De Sporza-reporters ter plaatste zijn Stefaan Lammens, 
Geert Heremans en Roan Dom.  Zij brengen verslag uit in 
een dagelijks magazine van een kwartier na het 1-uur-
Journaal op Eén.   

 
      Jonas Van de Steene  

 

SPORZA.BE GEEFT (BIJNA) ALLES 
 
Sporza trekt voor de Olympische Spelen in Rio alle registers open. Sporza.be en de mobiele site 
m.sporza.be houden de sportliefhebbers de klok rond op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit 
Brazilië, met natuurlijk speciale aandacht voor de Belgische atleten.  
 
Op de olympische live-pagina hoef je geen enkele Belgische prestatie te missen met drie gelijktijdig te 
bekijken livestreams, tekstupdates en de mooiste en leukste filmpjes. Op de site staan verder ook alle 
uitslagen, medailles, nieuws en videoverslagen. 

 
De olympische app bedient alle sportliefhebbers op hun wenken 
 
Tijdens de Olympische Spelen pakt Sporza uit met een olympische app, voor tablets en smartphones 
(Android, iOS en Windows). 
 
Alle in Rio in beeld gebrachte wedstrijden zijn er live te bekijken in hoge kwaliteit. Je kan kiezen uit 
een heleboel kanalen en je vindt er uiteraard ook het programma, alle uitslagen en alle nieuwtjes 
terug. 
 
Je kan de app ook personaliseren: volg de Belgen op de voet en duid je favoriete sporten aan. Zo krijg 
je een melding wanneer een Belg in actie komt in Rio. 
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DE OLYMPISCHE OCHTEND VAN RADIO 1   
 

Uiteraard staan de Olympische Spelen in Rio (5 -21.8) ook met stip genoteerd in de Radio 1-agenda. 
Alle sportieve hoogtepunten kan je live volgen. Daarvoor zorgen David Naert, Dirk Gerlo en Tom 
Boudeweel ter plekke. Xavier Taveirne brengt dan weer verslag uit over het maatschappelijke 
Braziliaanse nieuws. 
 
De meeste sportactualiteit wordt gebundeld in De olympische ochtend. De dagelijkse 
actualiteitsafspraak tussen 6 en 9 uur ’s morgens krijgt een extra olympische kleur. 17 dagen lang, dus 
ook in het weekend. Maar ook overdag en ’s avonds komt er live verslaggeving uit Rio. 

 
Gert Geens, Tom Vandenbulcke en Steffy 
Merlevede zijn de olympische co-
presentatoren in De olympische ochtend en 
De wereld vandaag. Gert en Steffy 
presenteren elk een week lang De olympische 
ochtend. Steffy en Tom ieder een week De 
wereld vandaag.  

 
 

Gert Geens, Tom Vandenbulcke, Steffy Merlevede 

 

RADIO 2 VANUIT HET RIO HOUSE IN OOSTENDE 
 
Tijdens de Olympische Spelen strijkt Radio 2 neer in het Rio House in Oostende, het supportershuis 
van het BOIC aan de kust. Radio 2 zal vandaar onder meer Spits, De Zomercollectie en De week van 
Niels uitzenden.  
Regionaal wordt ook tijdens de Spelen elke dag ingepikt op de sportactualiteit. Zo zal bijvoorbeeld 
Radio 2 West-Vlaanderen tijdens zijn zomeruitzendingen aan zee elke week iets doen rond West-
Vlamingen in de drukke sportzomer. Op zoek naar het thuisfront van onze topsporters. Ook de andere 
regionale redacties spelen in op de sportactualiteit.  

 

ROAD TO RIO 
An en Stan blikken vooruit met olympische atleten 
 
Nog tot en met 27 mei presenteren Ann Reymen en Stan “Sportstan” Vanderwaeren elke middag van 
12 tot 13 uur Road to Rio. Elke dag komt een Olympische atleet langs om vooruit te blikken op Rio 
2016. Een uitzending vol leuke weetjes over verschillende sporten. Je hoort tijdens de middag ook de 
favoriete muziek van de atleten; de muziek die zij gebruiken als warming-up of als trainingsmuziek. 
Komen deze week nog langs: tienkamper Hans Van Alphen (dinsdag 24 mei), hockeyspelers Loïck 
Luypaert en Manu Stockbroekx (woensdag 25 mei), taekwandoka Jaouad Achab (donderdag 26 mei) 
en hordeloopster Axelle Dauwens (vrijdag 27 mei).  

 
KETNET GAAT OLYMPISCH  
 

Net als tijdens het EK Voetbal kunnen de Ketnetters tijdens de 
Olympische Spelen elke ochtend terecht bij De Ketnet-Arena, 
een dagelijks ochtendshow met alle belangrijke én leuke 
nieuws uit Rio. De Ketnet-Arena is een samenwerking tussen 
de Ketnet-wrap en het jeugdjournaal Karrewiet, dat zorgt voor 
samenvattingen en reportages. Tijdens de Spelen wordt het 
magazine afwisselend gepresenteerd door alle wrappers. Het 
is een mix van actua, sportweetjes en spel. De nadruk ligt op 
de prestaties van onze landgenoten in Rio, maar uiteraard is 
er ook aandacht voor de andere atleten. De wrappers 

ontvangen in de ochtendshow ook gasten, van sportende Ketnetters tot bekende en minder bekende 
mensen uit de sportwereld. Van 6 tot 21 augustus. 
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DE SPORTZOMER, DAT IS OOK … 
De Giro, Roland Garros,  EK Atletiek, BK Wielrennen, enz 

 
Het EK voetbal, de Ronde van Frankrijk en de Olympische Spelen zijn uiteraard de blikvangers, maar 
er is deze zomer nog meer sport te beleven bij de VRT. De Ronde van Italië nadert momenteel zijn 
ontknoping en Roland Garros is in volle gang. Naast de grote evenementen is het de volgende weken 
onder meer uitkijken naar het BK wielrennen, het EK atletiek in Amsterdam, de GP van België 
Motorcross in Lommel, de Vuelta, de GP van België Formule 1 in Francorchamps, de Paralympische 
Spelen in Rio en de Memorial Van Damme.  
 

 

  
 

 

De Ronde van Italië 
6 mei tot 29 mei 

 

Roland Garros 
16 mei – 5 juni 

 

Euro 2016 
10 juni – 10 juli 

 
 

  

 
 

 
BK Wielrennen 
Zondag 26 juni 

 

De Ronde van Frankrijk 
2 tot 24 juli 

EK Atletiek 
6 tot 10 juli 

 
 
 

  

  
 

 
WK Motorcross – GP van België 

31 juli 
 

De Olympische Spelen 
5 tot 21 augustus 

De Ronde van Spanje 
20 augustus – 11 september 

 
 
 

  

 

 
 
 

GP Formule 1 Francorchamps 
28 augustus 

 

 
 

Paralympische Spelen in Rio 
7 tot 18 september 

 
 

Memorial Van Damme 
9 september 

http://www.google.be/imgres?q=tour+2012+logo&um=1&hl=nl&sa=N&rls=com.microsoft:nl-be:IE-SearchBox&biw=1238&bih=679&tbm=isch&tbnid=ScxZMI8L0ChO3M:&imgrefurl=http://racefietsblog.nl/tour-de-france-2012-start-op-30-juni-vanuit-luik/&docid=1A8bpOPHxFTpOM&imgurl=http://racefietsblog.nl/wp-content/uploads/2011/10/tour-de-france-logo.jpg&w=610&h=412&ei=ED26T4aGDITsOZeX2ZEK&zoom=1
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PERSCONTACT 
 
 

VOOR MEER INFORMATIE 
 
Hans Van Goethem, Woordvoerder programma’s en netten VRT 
Tel 02 741 90 25 - 0471 13 90 46, hans.vangoethem@vrt.be  
 
VRT Communicatie - Kamer 9L48, 1043 Brussel - tel. 02 741 35 66 - e-mail: pers@vrt.be 

 
 

VOOR FOTO’S 
 
Geert Van Hoeymissen, Fotoredacteur, tel. 02 741 35 59, geert.vanhoeymissen@vrt.be 
 
Op het Persportaal van de VRT staan nieuwe foto’s van de sportmedewerkers. 

 
 

VRT PRESS ROOM 
 
Meer persberichten en persdossiers in de VRT Pressroom  
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