
Tussenstanden Zilveren Televizier-Ster Presentatrice/Actrice 

De spanning is om te snijden in de categorieën Zilveren Televizier-Ster Presentatrice en Actrice. Welke 

vrouwen kregen tot nu toe de meeste stemmen? 

Wie is de beste presentatrice en actrice van het land? Het aantal uitgebrachte stemmen ligt zo dicht bij elkaar dat 

bijna alle vrouwen in deze categorieën nog uitzicht hebben op zo’n mooie glimmende zilveren ster op de 

schoorsteenmantel. Toch kunnen we wel iets zeggen over de tussenstand. Bijvoorbeeld dat de categorie 

presentatrices gedomineerd wordt door blondines terwijl bijna alle actrices in de top 10 donkerharig zijn. Buiten 

dat opvallende feit wagen we ons verder niet aan conclusies. Wel aan een levensgroot cliché: alles is nog 

mogelijk.  

Top-10 Zilveren Televizier-Ster Presentatrice (op alfabetische volgorde) 

• Dione de Graaff (NOS) 

• Dionne Stax (NOS) 

• Eva Jinek (KRO-NCRV) 

• Floortje Dessing (BNNVARA) 

• Geraldine Kemper (BNNVARA) 

• Lauren Verster (AVROTROS) 

• Linda de Mol (RTL 4) 

• Nicolette Kluijver (RTL 5) 

• Sophie Hilbrand (BNNVARA) 

• Wendy van Dijk (RTL 4) 

Tussenstand Zilveren Televizier-Ster Actrice (op alfabetische volgorde): 

• Abbey Hoes (Petticoat, Zwarte tulp) 

• Angela Schijf (Flikken Maastricht) 

• Elise Schaap (Familie Kruys) 

• Eva van de Wijdeven (Adam E.V.A.) 

• Fockeline Ouwerkerk (Moordvrouw) 

• Georgina Verbaan (KLEM) 

• Isa Hoes (Celblok H) 

• Marly van der Velden (GTST) 

• Susan Visser (Als de dijken breken, CMC) 

• Wendy van Dijk (Moordvrouw) 

Iedereen die nog niet gestemd heeft op zijn favoriete programma, presentator, presentatrice, acteur en actrice 

kan dat doen tot 25 september 10.00 uur op Televizier.nl/ring. Stemmen op de Gouden Stuiver kan via 

Televizier.nl/stuiver.   

Wie wat waar? 

Maandag maakte het Jeugdjournaal en &C de tussenstanden van respectievelijk de Gouden Stuiver en De Talent 

Award bekend.  

Woensdag is het de beurt aan RTL Boulevard om de voorlopige stand van de Zilver Televizier-Ster Presentator 

en Acteur aan te kondigen.  

Donderdag wordt op Televizier.nl de tussenstand van de Gouden Televzier-Ring onthuld. 

 


