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REGLEMENT 
 
 
 
 
 
ALGEMEEN 
Radio 2 Zomerhit is een jaarlijks muziekevent van Radio 2 en tevens één van de langstlopende 
radio-events uit de Vlaamse geschiedenis. Tijdens deze populaire liveshow wordt één 
muzieknummer bekroond met de Radio 2 Zomerhit-trofee.  
 
Radio 2 Zomerhit wordt live uitgezonden op Radio 2 en is sinds 2014 ook live te zien op Eén.  
 
Om te bepalen wat een Vlaamse productie is, volgen we onderstaande definitie van Ultratop: 
 
Onder Vlaamse producties wordt verstaan alle producties van artiest(en)/groepen afkomstig 
of woonachtig in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook projecten of groepen 
waarbij minstens één artiest die afkomstig of woonachtig is in Vlaanderen of het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest als uitvoerder een prominente rol heeft, komen in aanmerking. 
 
WEDSTRIJDVERLOOP 
Radio 2 selecteert 10 kandidaten die kans maken op Radio 2 Zomerhit  op basis van airplay op 
Radio 2 en chartposities bij Ultratop.  
 
Alle kandidaten worden op 22 juli bekend gemaakt op Radio 2, in het namiddagprogramma 
Zot Veel Zomer. De online stemming start op zaterdag 24 juli, tijdens De Vijver Van Siska. 
 
Vanaf dan kan er online gestemd worden op de kandidaten. Deze stemronde zorgt voor een 
eerste ranking bij de Radio2 Zomerhit. Tijdens de televisieshow kan er door middel van 
televoting opnieuw gestemd worden op de 10 kandidaten voor de Radio 2 Zomerhit en dat 
resulteert in een tweede ranking. De som van beide rankings  bepaalt wie de winnaar is van 
Radio2 Zomerhit.  
 
De winnaar van Radio 2 Zomerhit wordt bekend gemaakt tijdens de televisieshow. 
  



NOMINATIES 
 
NOMINATIES VOOR RADIO 2 ZOMERHIT 
Voor de Radio 2 ZOMERHIT-trofee komen enkel recente Vlaamse singleproducties in 
aanmerking die in de periode van 1 juni tot en met 16 juli 2021 zowel in de Ultratop alsook in 
de playlist van Radio 2 hebben gestaan. 
 
De 10 kandidaten voor Radio 2 Zomerhit worden als volgt geselecteerd: 
• Ultratop maakt wekelijks een rangschikking van de best scorende Vlaamse 

singleproducties, in de periode van 1 juni tot en met 16 juli 2021, in de Ultratop100.  
• Radio 2 maakt wekelijks een rangschikking van de meest gespeelde recente  Vlaamse 

producties (2021) in de periode van 1 juni tot en met 16 juli 2021.  
• Van alle producties die in beide lijsten voorkomen worden de rankings samengeteld. 

Dit levert de definitieve ranking op. Bij gelijke stand telt voor de volgorde eerst de 
hoogst bepaalde plaats in de Ultratop en daarna het aantal weken dat het betreffende 
nummer tot en met 16 juli in de Ultratop stond. 

• Als er meerdere nummers van éénzelfde artiest/groep genomineerd zijn, telt het 
hoogst scorende nummer en vervallen alle andere nummers. 

• De 10 hoogst gerangschikte kandidaten krijgen een uitnodiging om op te treden op 
de live-show van Radio 2 Zomerhit (tv-show op 15/8 + repetitie op 9/8). Enkel 
nummers waarvan de desbetreffende artiesten/groepen beschikbaar zijn voor een 
optreden op Radio 2 Zomerhit komen finaal in aanmerking. Indien de artiest/groep 
niet beschikbaar is, wordt hij uit de lijst geschrapt en wordt de runner up uit de lijst 
toegevoegd aan de 10 geselecteerde kandidaten.  
Uitzondering bij de editie van 2021: Als een genomineerde in quarantaine moet door 
de coronamaatregelen, en daardoor  onmogelijk ter plaatse kan zijn, blijft de song in 
de running en zoeken we in onderling overleg een productionele oplossing. 

• Daarnaast verwachten we elke genomineerde artiest eens als gast in het 
namiddagprogramma Radio 2 Zomerhit met David Van Ooteghem, tussen 2 en 14 
augustus 2021 in onze studio in Blankenberge. En ook op 5 intieme 
Zomerhitconcerten bij een luisteraar thuis, met telkens 2 genomineerden en in 
onderling overleg op één van deze data: 24/7, 28/7, 31/7, 4/8 en 7/8.  

 
 
STEMPROCEDURE 
 
Radio 2 organiseert een onlinevoting waar op de 10 finalisten gestemd kan worden. Deze 
stemming start op zaterdag 24/7 en loopt tot zondag 15 augustus 2021 om 18u en staat onder 
toezicht van Radio  2.  
 
De resultaten van deze onlinevoting worden gerangschikt van 1 tot en met 10 en deze ranking 
zal door een vertegenwoordiger van Radio 2 overhandigd worden aan de verantwoordelijke 
gerechtsdeurwaarder.  
 
Tijdens de live televisie-uitzending op Eén van Radio 2 Zomerhit, wordt gestemd via televoting. 
Deze stemming wordt georganiseerd door CM.com.  
 



Tijdens de uitzending zal er verschillende keren opgeroepen worden om te stemmen, met 
volgende rangschikking: 
SMS 1 naar 6000 voor Rendez-Vous – Metejoor & Emma Heesters 
SMS 2 naar 6000 voor ASAP – Milow 
SMS 3 naar 6000 voor La di da – OLIVIA  
SMS 4 naar 6000 voor Niemandsland – Tourist LeMC ft. Meskerem Mees 
SMS 5 naar 6000 voor De wereld draait voor jou – Niels Destadsbader & Regi 
SMS 6 naar 6000 voor Ik denk te veel – Isabelle A ft. Tim Akkerman 
SMS 7 naar 6000 voor Sterker dan ooit – Willy Sommers 
SMS 8 naar 6000 voor Magic – The Starlings 
SMS 9 naar 6000 voor Vuurwerk – Camille 
SMS 10 naar 6000 voor Anders – Bazart 
 
Elke sms telt voor één stem. Per telefoonnummer kan maximaal één keer gestemd worden.  
  
Bij het afsluiten van de televoting worden de resultaten gerangschikt van 1 tot en met 10. 
 
De som van beide rankings (onlinevoting en televoting) bepalen de winnaar van Radio 2 
Zomerhit 2021.  
 
Bij een gelijke score in deze uiteindelijke ranking telt de plaats in de televoting voor de 
definitieve rangschikking. 
 
De televoting tijdens de live televisie-uitzending staat onder toezicht van kandidaat- 
gerechtsdeurwaarder Frederick Vanneste, kantoor Modero Gerechtsdeurwaarders, Koningin 
Astridlaan 29/5, 8200 Brugge , T +32 (0)50 37 37 37 
 
Wanneer door overmacht de televisie uitzending en/of televoting niet kunnen plaats vinden 
of vroegtijdig worden stopgezet, bepaalt de ranking van de onlinevoting exclusief de winnaar 
van de Radio 2 Zomerhit 2021. 
 
WEDSTRIJD VOOR KIJKERS/LUISTERAARS 
• Uit iedereen die gestemd heeft, wordt één winnaar uitgekozen. Deze winnaar krijgt 
2 Oxford fietsen. De gerechtsdeurwaarder zal een willekeurige kandidaat-winnaar 
selecteren en opbellen. Indien de kandidaat-winnaar niet opneemt of de oproep 
overschakelt op voicemail, zal de gerechtsdeurwaarde een volgende kandidaat-winnaar 
kiezen. 
• Indien de winnaar de prijs weigert, wordt er een nieuwe kandidaat-winnaar 
geselecteerd door de gerechtsdeurwaarder. 
• Deze procedure wordt 3 keer uitgevoerd waardoor er 2 reserve winnaars geselecteerd 
worden. Indien om welke reden ook winnaar 1 na de uitzending toch nog de prijs zou 
weigeren, krijgt eerst reserve-winnaar 2 en vervolgens reserve-winnaar 3 de prijs 
aangeboden. 
• Indien ook reserve-winnaar 2 en 3 de prijs weigeren, staat het VRT vrij om zelf een 
winnaar te kiezen. 
• De contactpersoon voor verdere opvolging van de winnaar is Tamara Degrève, 
tamara.degreve@vrt.be 



 
 
 
 


