tv-Series spoorboekje
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Waarzijn we
gebleven
Eerste hulp bij
tv-series

Series worden nogal grillig uitgezonden. Net5-hits Desperate
Housewives en Grey’s Anatomy gaan maandag verder waar zij
gebleven zijn. Omdat wij graag helpen, een serie-spoorboekje.

Grey’s & housewives
Net5 zit met deze series dit jaar vlak
na de Amerikaanse tv-vertoning. Dit
heeft als nadeel dat wanneer ze in
Amerika een winterstopje plannen,
dit ook gelijk gevolgen heeft voor
de Nederlandse afleveringen. Maar
maandag gaan Grey’s Anatomy
(20.30) en Desperate Housewives
(21.25) weer vol aan de bak met
nieuwe afleveringen uit seizoen 8. In
Grey’s is een familie betrokken bij een
vreselijk auto-ongeluk. In Housewives
is Bree wanhopig wanneer ze wordt
uitgesloten van het vriendinnenclubje.
Grey’s Anatomy & Desperate
Housewives ❘ maandag ❘ Net5

CSI’s
Ook op maandagavond om 20.30 uur
zendt RTL 4 gloednieuwe afleveringen
van CSI uit, met Ted Danson in de
hoofdrol. We zitten alweer in seizoen
12. In Tressed to Kill heeft een
moordenaar een fetisj. Wie meer
houdt van patholoog Laurence

▶ Desperate Housewives.
Vroeger op dinsdag, maar
nu op maandag, meteen
na Grey’s Anatomy.
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Fishburne kijkt naar de herhaling van
seizoen 9 om 23.40 uur. CSI: New York
is daar tussenin te zien om 22.25 uur,
maar dit zijn oude afleveringen uit
seizoen 5. De liefhebbers van CSI:
Miami worden beter bediend. Op
donderdag loopt seizoen 8 (in de VS
zijn ze bij seizoen 10). Dit keer zet
David Caruso zijn zonnebril af om de
moord op een Iraniër te onderzoeken.
Herhalingen zijn er ook, op donderdag.
CSI ❘ maandag ❘ RTL 4
CSI: Miami ❘ zondag ❘ RTL 5

Law & Order: SVU
Law & Order: Special Victims Unit
timmert al een tijdje aan de weg.
Net5 zendt op vrijdag om 20.30 uur
nieuwe afleveringen uit. Het team is in
aflevering 4 van seizoen 13 op jacht
naar een sadistische serieverkrachter.
Law & Order: SVU ❘ vrijdag ❘ Net5

NCIS
Het CSI-team van de marine onder
leiding van Mark Harmon heet NCIS.
SBS 6 zendt nieuwe afleveringen uit
op dinsdag. Aflevering 12 uit seizoen
9: een marinecommandant wordt
vermoord gevonden. Op zondag op
Veronica zijn herhalingen uit seizoen 3.
NCIS ❘ dinsdag ❘ SBS 6

Flashpoint
Vroeger op SBS 6, nu op Veronica: het
SWAT-team van Flashpoint. Vergeleken
met de VS en Canada lopen wij één
seizoen achter, dat valt mee. Aflevering
9 van seizoen 3 is te zien, waarin een
bankoverval wordt gepleegd na een
ongelukkig misverstand.
Flashpoint ❘ woensdag ❘ Veronica

nu even niet
De SF-misdaadserie Fringe (Net5) gaat
aan het einde van het voorjaar weer
verder met aflevering 7 van seizoen 4:
Wallflower. The Mentalist-fans kunnen
op donderdag 22 maart op SBS 6 hun
favoriete serie hervatten.

