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In dit seizoen maakt de 
familie de verbouwing 
van het kasteel af. 

Erica Zo laat maak ik het niet. Dan lig ik 
al een uur met mijn tablet op bed te net-
flixen. Heerlijk! Talkshows zijn niet aan 
mij besteed.
Martien Als ik moet kiezen tussen Op1 of 
Jinek, kies ik voor Eva Jinek. Afgelopen 
week zaten we nog bij haar aan tafel. Zo’n 
leuk wijf. Die kan net zo hard gillen als ik. 
Erica Toch niet tijdens de show…
Martien Nee, túúúúrlijk niet. Na afloop 
als ik een wijntje pak aan de bar en zij 
een biertje. 
Erica Eva is een vakvrouw, lekker door-
tastend. First dates vind ik op de vroege 
avond ontspannend om naar te kijken. 
Lekker meegluren in andermans leven.
Martien O jááaaaa, vind ik ook. Denk 
je: ohhhhhh wat hebben ze het leuk, wat 
passen ze góóóoed bij elkaar. Lees je op 
het eind dat ze nog een keer een biertje 
zijn gaan drinken, en dat was het. Zóóó 
jammer.
Erica Boer zoekt vrouw is net zo’n soort 
programma.
Martien Bah, vré-se-lijk.
Erica Nou, jij kijkt er anders ook naar.
Martien Omdat jij zegt ‘Dat is leuk, kijk 
mee’. Het is toch elke keer hetzelfde.
Erica Hoezo? Elk mens is uniek.
Martien Véél te langdradig. Bij First 
dates eten ze samen, klaar. Het wordt wat 
of niet.
Erica Jij hebt een korte spanningsboog. 
Dat is het.

Erica We hebben een jaar geen tv geke-
ken omdat we het veel te druk hadden 
met de verbouwing en onze gasten. Vanaf 
de lockdown konden we er eindelijk voor 
gaan zitten. Heel Frankrijk zat op slot.
Martien We keken wel altijd met onze 
gasten naar Chateau Meiland. Vaste prik 
op de maandagavond, dan keken we de 
aflevering van de week ervoor. Tv in de 
grote woonkamer, wijntje en een hapje 
erbij. Heel gezellig.
Erica Nu we meer tijd hebben, genieten 
we ook van spannende series als Cordon, 
over een virus.
Martien O jáá, die is zóóóó er-ruggggg. 
Erica Inwoners van Antwerpen zitten 
gevangen om besmetting te voorkomen.
Martien Een soort corona, maar dan 
honderd keer erger. Na het zien werd 
ik alleen maar banger. Nu moet ik echt 
overal een mondkapje dragen, dacht ik. 
En hoe heet die duistere serie ook alweer, 
met Renée Zellweger? Maxiiiiiiiiime, 
weet jij dat? O ja, What/if.
Erica En net zo spannend: Miljoenen-
jacht. Gaat iemand er nu wel of niet met 
een grote pot geld vandoor? Dan zit ik op 
het puntje van de bank bij Martien. Bij 
hem, want hij heeft de grootste tv. 
Martien Helemaal leuk als Montana en 
Dirk er ook zijn.
Erica Ik vertrek staat op nummer één. 
Niet alleen omdat we er zelf aan mee 
hebben gedaan, we keken daarvoor al 
naar Engelse varianten als No going back. 
Mooi om te zien hoe anderen het doen. 
Martien Op SBS heb je nu Wij emigre-
ren, best leuk, maar het trekt de helft 
minder kijkers. Er zijn ook zoveel mensen 
die naar de NPO kijken. Ze komen thuis, 
zetten de tv aan en doen ’m pas uit als ze 
weer naar bed gaan na Op1. 
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