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Bekijk deze mail in je internetbrowser

Persbericht
26 maart 2021

F.C. DE KAMPIOENEN -
KERSTSPECIAL NU OP DVD
DVD box met leuke extra's
 
Kerstmis vieren op 1 april, mijn gedacht! Dertig jaar na het begin en tien jaar na de
laatste a�evering komen De Kampioenen samen voor een kerstspecial. Op 1 april
verschijnt de kerstspecial op dvd. In de box zit niet alleen een dvd met de extra lange
kersta�evering, maar ook een dvd met de making off van de a�evering en interviews
met de acteurs. De Kampioenen hebben ook voor een leuk cadeautje gezorgd;
een exclusieve puzzel van de cast van net geen 100 stukjes, die in een apart vakje in
de box zit.

€ 24,99 
Taal: Nederlands 
Ondertiteling: Nederlands 
Genre: komedy 
EAN 5407006501602 
Kijkwijzer: AL 
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Een van de best bekeken programma's ooit 
Het oorspronkelijke plan was om acht a�everingen te draaien en uit te zenden in
oktober 2020 om het dertigjarige bestaan van De Kampioenen te vieren. Door het
overlijden van Johnny 'Xavier' Voners op 18 maart 2020 werden de plannen
aangepast. Die acht a�everingen werden vervangen door een extra lange a�evering
waarin hulde wordt gebracht aan Johnny Voners. 

Kerst was dé gelegenheid om samen te komen en terug te blikken op 30 jaar De
Kampioenen. De kersta�evering verbrak het kijkcijferrecord van 2020 met 2,3 miljoen
kijkers. Zo werd het niet alleen het best bekeken programma van 2020, maar ook
een van de best bekeken programma's ooit. Een mooiere hulde kan er niet zijn.

Bekijk de trailer!
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Perscontact

Voor vragen, interviews of marketingacties, 
neem contact met Klaartje. 

Klaartje De Boeck 
klaartje@baeckensbooks.be 

0474 / 84 59 80 

Bijlage

Download de dvd-cover, copyright Baeckens Books. 

Download de afbeelding van dvd en inhoud, copyright Baeckens Books

Ons adres: 
Baeckens Books 
Frederik de Merodestraat 18 
2800 Mechelen 
+32 15 71 56 53 
 

Copyright © Baeckens Books, All rights reserved. 
Pas je gegevens aan  of schrijf je uit. 
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