
Publiek kwalificeert laatste vijf titels voor Gouden Televizier-Ring Verkiezing 
2017  
 
Hilversum, 9 augustus 2017 – Wat hebben Gort over de grens, De wereld rond met 
80-jarigen en Neven van Eus met elkaar te maken? Het Nederlandse publiek heeft 
deze titels, samen met Beste zangers en De slimste, tijdens de laatste voorronde 
voor de Gouden Televizier-Ring Verkiezing 2017 geselecteerd. Dat betekent dat 
alleen deze vijf programma’s uit het afgelopen tv-kwartaal nog kans maken op de 
belangrijkste televisiepublieksprijs van Nederland.  
 
20 + 5 
De kijker kon tijdens de vierde en laatste voorronde, die van 25 juli tot 9 augustus 
liep op Televizier.nl/ring, stemmen op zijn favoriete programma van het afgelopen tv-
kwartaal. De top-5 wordt automatisch geplaatst op de selectielijst van de Gouden 
Televizier-Ring Verkiezing 2017.  
 
Na vier voorrondes heeft het publiek in totaal 20 titels geselecteerd, te weten (in 
alfabetische volgorde): 
 
Beste Zangers 
BinnensteBuiten 
Celblok H 
Dance dance dance 
De kwis 
De slimste 
De wereld rond met 80-jarigen 
Dokter Tinus 
Dream school 
Expeditie Robinson 
Gort over de grens 
Heel Holland bakt 
Jinek 
KLEM 
Neven van Eus 
Smeris 
Temptation Island 
The Amsterdam project 
Voor ik het vergeet 
Zondag met Lubach 
 
De redactie van Televizier vult deze lijst aan met 5 titels die in de voorrondes net niet 
de top-5 hebben gehaald, maar wel een plek verdienen op de lijst. 
 
Start Ring Verkiezing 
Vanaf dinsdag 22 augustus kan iedereen tijdens de Gouden Televizier-Ring 
Verkiezing stemmen op een van de 25 titels die op de selectielijst van de Ring staan. 
Daarbij worden op www.Televizier.nl/ring ook de stembussen geopend voor de 
Televizier Talent Award en de Zilveren Televizier-Sterren in de categorieën Beste 
Presentator, Beste Presentatrice, Beste Acteur en Beste Actrice. De verkiezing voor 



het beste jeugdprogramma, de Gouden Stuiver, vindt vanaf 22 augustus plaats op 
www.Televizier.nl/stuiver.  
 
De uitreiking van alle zeven publieksprijzen vindt plaats op donderdag 12 oktober 
tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala 2017. Dit event wordt gepresenteerd door 
Jan Smit en Art Rooijakkers; AVROTROS zendt het Gala live uit op NPO 1. 
 


