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VAN ALLE MARKTEN THUIS  
De vierde speelweek eindigt met 
Soumaya Ahouaoui als nieuw-
komer in de studio. Als kind zat 
ze in het Nederlands karateteam 
en kreeg ze ‘s weekends Arabisch 
en koranles. Toen ze farmacie 
studeerde, besloot ze toch actrice 
te worden. Hoe hoog reiken haar 
ambities hier?  
[DE SLIMSTE MENS | NPO 2 |  

KRONCRV |   20.40 ] 

ZOEKWERK BELOOND  
Jaren zocht bioloog Bram Koese 
met een schepnet de Nieuw-
koopse Plassen af. Op jacht naar 
de kokerjuff er, larve van een 
schietmot. Het beestje was decen-
nialang niet gezien in de regio, tot 
die ene dag in 2020. Koese had de 
hoop al bijna opgegeven, toen hij 
ineens een kokerjuff er in zijn net 
zag. Hij neemt de BinnensteBuiten-
kijkers mee het water op en hoopt 
dat hij het insect opnieuw aan-
treft. Aan de omstandigheden 
in de Nieuwkoopse Plassen zal het 
niet liggen. De waterkwaliteit is er 
de laatste jaren sterk verbeterd en 
daar profi teert de kokerjuff er 
volop van. Paula vertelt in het 
programma over haar grote wens: 
met het hele gezin wonen in een 
bollenschuur. Die droom kwam 
uit, met op het erf een eigen 
woning voor haar vader. (HH)   
[BINNENSTEBUITEN | NPO 2 |  

KRONCRV |   20.00 ] 

Sedoc bij atletiek. Na de olympische 
successen van Tokio en de WK in Oregon 
zijn de ogen vooral gericht op de atle-
tiekvrouwen. Anouk Vetter op de meer-
kamp en Femke Bol (foto) op de 400 
meter horden zijn kansrijk voor goud. 
� In dezelfde periode wordt in Rome 
gestreden om de Europese titels bij het 
zwemmen: de EK open water en de EK 
langebaan (17 t/m 19 augustus). Sharon 
van Rouwendaal (foto) pakte in juni 
tijdens de WK in Boedapest de titel op 
de tien kilometer open water. Nu doet 
ze ook een gooi naar de Europese titel.
� De wedstrijden zijn op werkdagen vanaf 
’s middag tot in de loop van de avond 
live te zien bij de NOS: van 16.30 tot 
20.00 uur, afwisselend op NPO 2 en NPO 
3. In de weekeinden doet de NOS op 
NPO 1 rechtstreeks verslag. Gert van ’t 
Hof, Henry Schut, Tom Egbers en Rivkah 
op het Veld zijn de presentatoren.

De volle sportzomer gaat na de 
Tour de France en het EK voetbal 
nog wel even door. Tussen 12 en 

21 augustus vinden er diverse Europese 
Kampioenschappen plaats, allemaal in 
Rome of München. Allereerst München. 
Het is exact 50 jaar geleden dat hier de 
Olympische Spelen waren en de hoofd-
stad van de Duitse deelstaat Beieren wil 
hier met de organisatie van diverse EK’s 
bij stilstaan.
 In 1972 won Hennie Kuiper de olympi-

sche wegwedstrijd bij het wielrennen; 
nu zijn er vier Europese wielerkampi-
oenschappen. Wegrenners, mountain-
bikers, baanwielrenners en BMX’ers 
strijden om de titels. De NOS besteedt 
de meeste aandacht aan het baanwiel-
rennen (12 t/m 16 augustus). 
� Ook komen de in München gelijktijdig 
gehouden EK’s turnen (13 en 14 augus-
tus), roeien (13 t/m 15 augustus) en 
atletiek (15 t/m 21 augustus) uitgebreid 
aan bod. De wedstrijden worden omlijst 
door analyses van onder meer Gregory 

De sportzomer is nog niet voorbij
In München en Rome beginnen vandaag of komende week meerdere 

Europese kampioenschappen, zoals zwemmen, beachvolleybal, 
turnen, atletiek en baanwielrennen. De NOS doet tien dagen lang 

verslag van negen EK’s. Wat is het programma?

  [EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN | 

NPO 2 |  NOS |   16.25 ]  
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