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De allereerste aflevering van de Kampioenen wordt 

uitgezonden op 6 oktober 2000. Het was meteen een groot 

succes!

De allerlaatste aflevering wordt uitgezonden op zaterdag 

26 februari 2011. Er zijn dan 21 reeksen van telkens 13 

afleveringen verschenen.

‘De mooiste dag’ is de titel van de allerlaatste aflevering. 

De allerlaatste woorden worden uitgesproken door Boma: 

‘Tournée générale, mijn gedacht!’ 

Met 184 afleveringen en 21 reeksen is F.C. De Kampioenen 

de langstlopende en succesvolste serie die de Vlaamse 

openbare omroep ooit geproduceerd heeft.

De Kampioenen zijn nog altijd heel populair. De herhalingen 

tijdens de zomer op Eén lokken dagelijks nog meer dan  

250 000 kijkers!

De aflevering met het hoogste kijkcijfer is ‘De mooiste dag’ met meer dan 2 miljoen kijkers. Het was meteen ook de allerlaatste!Alle afleveringen van F.C. De Kampioenen hebben tijdens het seizoen dat ze werden uitgezonden meer dan één miljoen kijkers 
gehaald.

De reeks met het laagste kijkersaantal was reeks 11.Hoe populair de tv-serie F.C. De Kampioenen ook was, toch mocht 
de reeks geen enkele officiële prijs in ontvangst nemen.Na 20 reeksen werd een wedstrijd gehouden: F.C. De Beste Kampioen. Kampioenen-fans mochten hun top 5 uitkiezen. Duizenden stuurden hun stem in; dit was het resultaat:

DE TV-REEKS 
IN CIJFERS 

QUIZ 1
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Waar!

Niet Waar! 

WAAR OF NIET WAAR?

1. DDT Ontsnapt (reeks 20)2. Marc Macho (reeks 5)3. Het Huwelijk (reeks 15)4. Een Moeilijke Bevalling (reeks 18)
5. De bende van Boma (reeks 21)
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OPLOSSINGENQUIZ 1

1. Niet waar. De eerste aflevering heette ‘De nieuwe truitjes’ en werd uitgezonden 
op 6 oktober 1990. Zo lang mogen we dus al genieten van onze favoriete 
voetbalclub! 

2.  Klopt als een bus! Meer hebben we daar niet aan toe te voegen.

3.  De acteurs zullen dit misschien niet als de mooiste dag van hun leven 
beschouwen, maar die tournée générale van Boma zal veel goedgemaakt 
hebben! Waar, dus!

4.  Niet waar. Als je vraag 2 herleest en eventjes je rekenmachine raadpleegt, leer 
je dat er in totaal 273 afleveringen zijn; veel meer dus dan 184!

5.  Het klopt dat F.C. De Kampioenen nog altijd populair is, maar 250.000 kijkers 
… dat is een beetje te weinig. Men schat dat elke dag wel 700.000 mensen de 
herhalingen op tv bekijken!

6.  Ongelooflijk, maar niet waar! Er zijn twee afleveringen die meer dan 2 miljoen 
kijkers haalden: ‘De sympathiekste’ en ‘Blauwhelmen’, beide uit reeks 6. De 
laatste aflevering ‘De mooiste dag’ haalde 1.697.876 kijkers. Ook niet slecht!

7.  Helemaal waar! Als je dus nog eens een aflevering bekijkt, denk dan eens 
aan die honderdduizenden andere kijkers. Samen vormen jullie één grote 
Kampioenen-familie.

8.  Dat klopt. Toch vreemd als je bedenkt dat in het begin van deze reeks een 
nieuwe figuur zijn intrede deed bij onze Kampioenen: de alom bekende 
Fernand Costermans. Gelukkig gingen de kijkcijfers al snel weer de hoogte in.

9.  Fout! De serie won niet alleen ‘Het Gouden Oog’ voor de beste fictiereeks, 
maar ook de Prijs voor het collectief geheugen van TeVe-blad, de BVN-bokaal 
voor het beste programma, de Telenet Kids Awards en de EIC Award voor de 
meest succesvolle dvd-verkoop. Kampioen zijn is plezant!

10.  Niet waar. De wedstrijd werd georganiseerd na reeks 20, dus was er van de 
aflevering ‘De bende van Boma’ nog geen sprake. Die hoort immers thuis 
in reeks 21. Op de vijfde plaats in F.C. De Beste Kampioen stond ‘Xaviera 
Waterslaeghers’ uit reeks 13.
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Doortje heeft vanaf het begin in aflevering 1 haar drukke baan als secretaresse perfect weten te combineren met het huishouden. 
DDT is niet van de gemakkelijksten en is voor geen haar te vertrouwen. Hij is ooit zelfs betrokken geweest in een omkoopschandaal!
Xavier was vroeger korporaal. Dankzij Boma wordt hij bevorderd tot sergeant.
Wanneer Doortje ontdekt dat ze zwanger is van Billie, is DDT heel blij voor haar. Ze krijgt meteen een dure, antieke wieg van hem cadeau.
Xavier is dol op zijn parkieten. Wanneer hij enkele dagen op oefentraining moet met het leger, vreest hij dat Carmen de vogels niet goed zal verzorgen. Daarom laat hij ze bij Bieke logeren.

DDT wil een vrouw. Daarom zet hij een advertentie in de krant. 

Hij beleeft een romance met een mooie jongedame, die echter 

alleen maar uit is op zijn geld.

Na haar bevalling heeft Doortje last van een postnatale 

depressie. Ze moet voor behandeling opgenomen worden in 

het ziekenhuis. Pico moet ondertussen helemaal alleen voor de 

kleine Billie zorgen.

DDT heeft ooit een koffertje vol geld gevonden langs het 

voetbalveld, aan de achterkant van een reclamebord. Waar of 

niet?

Omdat Boma ten einde raad is, huurt hij Doctorandus  

Pieter Paul Pereboom in: een Nederlandse therapeut  

die het moreel van F.C. De Kampioenen wil opkrikken.

Wanneer de belastingcontroleur op bezoek komt bij  

De Kampioenen, is iedereen er gerust op. Zelfs DDT,  

die volledig op de boekhouding van Doortje vertrouwt. 

TV-REEKS 1-5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Waar!

Niet Waar! 

WAAR OF NIET WAAR?

QUIZ 2
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1. Niet waar. In aflevering 5 pikt Doortje het niet meer dat ze altijd maar voor 
Pico moet zorgen. Ze wil zelfstandiger zijn en, aangemoedigd door de andere 
Kampioenenvrouwen, gaat ze aan de slag als secretaresse bij DDT. 

2.  Waar. Gelukkig ontdekken de Kampioenenvrouwen het schandaal tijdig en 
kunnen ze het geld bemachtigen … Dat is een mooie extra om iedereen eens 
volledig in nieuwe kleren te steken!

3.  Waar. Boma is bevriend met de kolonel. Hij regelt dat Xavier opnieuw zijn 
praktische proef mag doen. Uiteindelijk verdient hij z’n streep, maar niet 
zonder dat z’n Kampioenenvrienden een handje helpen...!

4.  Niet waar. DDT weet helemaal niet dat Doortje zwanger is. Omdat ze in 
het geheim een afspraak maakt met de dokter, denkt DDT dat Doortje 
mishandeld wordt door Pico. Met alle komische gevolgen van dien!

5.  Waar. Maar jammer genoeg is Pascale allergisch voor vogels …

6.  Niet waar. De enige reactie op de advertentie komt van Xavier, die zich 
uitgeeft als een mooi, jong meisje. Daarmee wil hij DDT een loer draaien. 

7.  Niet waar. Doortje is niet depressief, maar doet alsof. Zo wil ze meer aandacht 
krijgen van Pico en de andere Kampioenen. En dat brengt Carmen dan weer 
op een idee: ze veinst ook een depressie om zo de hond te krijgen waarvan 
ze al zo lang droomt!

8.  Waar. Als je wilt weten wat DDT met dat geld gedaan heeft, bekijk dan vlug 
‘De schat’: aflevering 4 van reeks 3.

9.  Waar. Doctorandus Pereboom zal psychologische training geven aan De 
Kampioenen, zodat ze de tegenstander niet meer hoeven te vrezen. Of dat 
succes gehad heeft? Dat weet je zelf ook wel als je diep nadenkt …

10.  Niet waar. Zowat iedereen maakt zich zorgen. Boma en DDT vrezen dat het 
gefoeter met hun boekhouding aan het licht zal komen. Doortje is ongerust 
dat Pico tegen de lamp zal lopen met zijn tv-herstellingen en Oscar raakt 
in paniek over de in het zwart aangekochte Bomaworsten. Carmen vreest 
gepakt te worden voor haar zwartwerk bij Boma.

OPLOSSINGENQUIZ 2

10




