
Uitslag laatste voorronde Gouden Televizier-Ring 2016  
 
Hilversum, 10 augustus 2016 – Het Nederlandse publiek heeft ervoor gezorgd dat de 
kijkcijfertoppers van deze zomer, Beste zangers van Nederland (AVROTROS), De 
slimste mens en We zijn er bijna, mogen meedoen aan de Gouden Televizier-Ring 
Verkiezing 2016. De kijker kwalificeerde op Televizier.nl/ring ook Zolang ik leef (RTL 
4) en Zullen we een spelletje doen? (SBS 6) voor de Verkiezing, die op woensdag 24 
augustus start. 
 
“Met deze laatste toevoegingen heeft het publiek na vier voorrondes in totaal 20 
programma’s en series gekozen die gaan strijden om de belangrijkste tv-prijs van 
Nederland”, zegt Jeroen de Goeij, adjunct-hoofdredacteur van Televizier. “De 
redactie van Televizier geeft nog eens 5 wildcards weg aan programma’s die net niet 
door de voorrondes zijn gekomen, maar die wel een kans verdienen op de Gouden 
Televizier-Ring 2016. Deze laatste vijf titels maken we bekend vlak voor de start van 
de verkiezing, op woensdag 24 augustus.” 
 
Kanshebbers op de Ring 2016 
Beste zangers van Nederland (AVROTROS) 
Chantal blijft slapen (RTL 4)  
De slimste mens (KRO-NCRV) 
Divorce (RTL4)  
Dokter Deen (Omroep Max) 
Floortje naar het einde van de wereld (Vara)  
Geer & Goor: Zoeken een hobby (RTL 4) 
Heel Holland bakt (Omroep Max)  
Hokjesman (VPRO) 
Koken met Van Boven (VPRO) 
Langs de oevers van de Yangtze (VPRO) 
Mindf*ck (AVROTROS) 
Moordvrouw (RTL4)  
Over mijn lijk (BNN) 
Overspel (Vara)  
Penoza IV (KRO-NCRV) 
We zijn er bijna (Omroep Max) 
Zolang ik leef (RTL 4) 
Zondag met Lubach (VPRO) 
Zullen we een spelletje doen? (SBS 6) 
 
Verkiezing 2016 
De Gouden Televizier-Ring Verkiezing 2016 start op woensdag 24 augustus op 
Televizier.nl/ring en eindigt op maandag 26 september 10.00 uur. Tijdens deze 
verkiezingsperiode kan de tv-kijker stemmen op zijn favoriet voor de Gouden 
Televizier-Ring, Gouden Stuiver, Televizier Talent Award en de Zilveren Televizier-
Sterren Presentator, Presentatrice, Acteur en Actrice.  
De uitreiking van alle publieksprijzen vindt plaats op donderdag 13 oktober tijdens 
het Gouden Televizier-Ring Gala, dat AVROTROS live uitzendt op NPO 1. 
 


