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Tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021 ontving 
Guinness World Records 41.959 aanvragen uit 
de hele wereld. Dat is meer dan 800 aanvra-
gen per week. Dit aantal is misschien iets lager 
dan in een normaal jaar, maar we hebben dan 
ook allesbehalve een ‘normaal’ jaar gehad. 
Een groot deel van de wereld is in deze periode 
in lockdown gebleven en terwijl sommige 
landen zich beginnen te bevrijden uit de greep 
van de coronapandemie, houdt het virus 
andere landen nog stevig in de greep.

In België en Nederland is het afgelopen 
jaar, ondanks of misschien wel dankzij de 
coronabeperkingen, elke dag een record 
aangevraagd en op deze 4 bladzijden vind je 
een selectie van de succesverhalen. Je vindt 
er nog meer in de hoofdtekst van het boek. De 
aanvragen varieerden van ‘langste van loom-
bandjes gemaakte armband door een individu’ 
en ‘verste afstand op stelten in 24 uur’ tot 
‘langste tijd zonder met de ogen te knipperen’ 
en ‘kleinste duim van Nederland’, maar helaas 
komt niet elke aanvraag door onze strenge 
selectieprocedure! Onze gelukwensen aan 
iedereen die zijn officiële GWR-certificaat wel 
heeft ontvangen: hang het op met trots!

Het leuke van Guinness World Records is 
dat het voor iedereen toegankelijk is. Je hoeft 
geen tv-, film- of sportster te zijn om in aan-
merking te komen voor een record: de meeste 

aanvragen die we afgelopen jaar ontvingen, 
zijn afkomstig van ‘gewone’ mensen. Deze en 
de records die door ons alsmaar groeiende 
team van adviseurs en onderzoekers (zie 
blz. 250–251) werden aangeleverd, hebben 
ervoor gezorgd dat GWR 2022 net zo boorde-
vol nieuwe en bijgewerkte topprestaties en de 
uiteenlopendste records staat als altijd.

We beoordeelden records van individuen 
zoals het team van broer en zus Kjento en Kioni 
Lauwers (BEL), die deelnamen aan de online-
recordwedstrijd GWR #LockdownChallenge, 
waarbij ze op 20 mei 2020 de titel behaalden 

De wereld heeft vanwege corona een heel jaar van isolatie en lockdowns achter 
de rug, maar records worden nog steeds gebroken. Een vloedgolf van online- 
en op-1,5 m-afstand-pogingen hield onze juryleden aan het werk...

Meeste romans in een 
detectivereeks met dezelfde 
hoofdpersoon
Per 9 februari 2021 heeft uitge-
verij De Fontein (NLD) 86 romans 
met de detective Jurre de Cock 
op de markt gebracht. Het perso-
nage werd begin jaren 60 bedacht 
door voormalig politieman Appie 
Baantjer; hij schreef 70 romans in 
de reeks De Cock. Na Baantjers 
dood in 2010 nam auteur Peter 
Römer het stokje over en hij 
schrijft nog steeds nieuwe boeken 

met De Cock in de hoofdrol.

Grootste ballonsculptuur van 
een dinosaurus

Op 22 oktober 2020 onthulden ballonkun-
stenaars Guido Verhoef (NLD), Bahar Belisan 
(TUR) en Willy Monroe (ESP) deze reusachtige 
opblaasbare dinosaurus in het Metropol Istanbul 
Shopping Centre in Turkije. Ze werden bijgestaan 
door een team van 34 helpers, die in 2 dagen tijd 

de 150.000 biologisch afbreekbare ballonnen 
samenvoegden waaruit de dinosaurus was 

 opgebouwd. 

Hoogste stapel wafels
De Belgische broers Francis en Michel De Buck hebben 
op 28 juni 2020 een wafeltoren van 91,5 cm hoog gebakken 
en in elkaar gezet. Francis en Michel kwamen op het idee om 
dit record op hun naam te schrijven nadat ze zich een beetje 
hadden laten meeslepen door het testen van hun nieuwe 

wafelijzer. De poging vond plaats in Au Pingouin, het restau-
rant dat ze samen runnen in Blankenberge, België.
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voor de meeste keren haasje-over springen 
in 30 seconden door een team van 2: 29.

Onze deskundige adviseurs zijn voortdu-
rend op zoek naar recordwaardige uitvin-
dingen en ontdekkingen die verschijnen in 
wetenschappelijke tijdschriften en publicaties 
van het bedrijfsleven. Enkele van de verba-
zingwekkende records die zij het afgelopen 
jaar aan het licht hebben gebracht, waren 
afkomstig van onderzoekers aan Nederlandse 
universiteiten. Zoals de nieuwe 11,5 µm 
lange houder van het record voor het kleinste 
bootje (zie blz. 151), dat werd ontwikkeld aan 
de Universiteit Leiden, en de eerste batterij-
loze handheldgameconsole (ook op blz. 151), 
gemaakt op de Technische Universiteit Delft.

Onze experts snuffelden ook in onze archie-
ven om enkele oudere titels te belichten, 
waaronder de recordbrekende poolexpedities 
van de Belgische avonturiers Alain Hubert en 
Dixie Dansercoer (zie blz. 116–119), van wie 
de laatste in juni 2021 helaas is overleden 
tijdens een verkenningstocht in Groenland. 

Hoewel veel takken van sport een groot 
deel van het jaar op slot zaten, hebben som-
mige beroepssporters niet stil gezeten. Denk 
aan de opmerkelijke prestaties van individuele 
atleten zoals Sifan Hassan (zie blz. 6) en Mike 
Schloesser (zie blz. 233), maar ook aan sport-
teams zoals Ajax, dat op 24 oktober 2020 de 
hoogste winstmarge in een eredivisiewed-
strijd noteerde (zie blz. 223).

Zelfs in deze veeleisende tijden kun 
je met het breken van records een 

verschil maken. Het thema van 
de editie van dit jaar weer-
spiegelt de grootste uitdaging 
waar onze planeet voor staat: 
klimaatverandering. In alle 10 
hoofdstukken zie je hoe deze 
uiterst belangrijke kwestie 
elk aspect van ons leven 

In dit boek richten we onze schijnwerpers 
op een aantal culturele instellingen (en 
de bijbehorende records) die tijdens de 

coronapandemie niet toegankelijk waren, 
maar die je wel virtueel kunt verkennen.
Deze bladzijden kunnen je meenemen naar 
musea zo ver weg als China en Canada, maar ook 

dichter bij huis, zoals het Anne Frank Huis aan de 
Prinsengracht in Amsterdam.

Het was hier, in een piepklein verborgen achterhuis, 
dat de joodse tiener Anne Frank een dagboek schreef over 
haar ervaringen als onderduikster voor de nazibezetter in 
Nederland. Het dagboek werd na haar 
gevangenneming en dood in 1944 gered 
door Nederlandse vrienden en in 1947 
voor het eerst gepubliceerd (eerste druk, 
rechts afgebeeld). Van Het Dagboek van 
Anne Frank zijn tot nu toe naar schatting 
zo’n 30 miljoen exemplaren verkocht, 
waarmee dit boek het bestverkochte 
gepubliceerde dagboek is.

Het huis aan de Prinsengracht werd 
in 1960 een museum en trekt jaarlijks 
zo’n 1,2 miljoen bezoekers. Het huis 
herbergt tentoonstellingen en voor-
werpen die licht werpen op Anne en 
de gemeenschap waarvan zij deel 
uitmaakte.

VIRTUEEL BEZOEK

Meeste dominostenen opgezet en om 
laten vallen in 30 seconden (team van 2)
De Nederlandse broers Rob Vegter-Kruze en 
Alexander Vegter heroverden op 2 augustus 2020 in 
Winschoten hun dominorecord voor 2 personen. Hun 
nieuwe persoonlijke record van 70 dominostenen 

versloeg ruimschoots het record van 60 dat in mei 
van datzelfde jaar was gevestigd door de Italiaanse 

vader en zoon Silvio en Christian Sabba.

Meeste minidominostenen 
om laten vallen
Dominoartiest Wasilja Peterse (NLD) zette 
op 15 september 2020 in Arnhem 3202 
van deze 1 cm hoge stukken op en liet ze 
omvallen. ‘De minidominostenen boeiden 
me echt,’ zei hij na afloop. ‘Ik heb heel vaste 
handen en ik wilde kijken of ik ermee kon 
bouwen.’ Elk van de kleine stukjes moest 

met een pincet op zijn plaats worden gezet, 
een nauwgezet proces dat zo’n 9 uur in 

beslag nam.

De verborgen ingang  
van het achterhuis

Annes originele 
 geschreven dagboek

Een maquette van de 
woonruimte
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beïnvloedt. Het 1e hoofdstuk is gewijd aan 
het onderwerp Milieu (blz. 14–31) en gaat in 
op enkele van de positieve, recordbrekende 
inspanningen die worden geleverd om de 
gevolgen van klimaatverandering aan te pak-
ken. We werkten ook samen met het goede 
doel Earthwatch, dat tips geeft over hoe jouw 
bijdrage, hoe groot of klein ook, een verschil 
kan maken.

Een groep mensen die nu al het verschil 
maken, zijn de recordhouders in ons hoofd-
stuk Jonge presteerders (blz. 176–183). Deze 
8 knappe koppen doen wetenschappelijke 
ontdekkingen, pakken de klimaatverandering 
aan, schrijven boeken, verbazen tv-publiek en 
winnen professionele sporttrofeeën. En dat 
allemaal vóór hun 16e verjaardag!

Meer inspirerende personen zijn dit jaar 
opgenomen in de GWR Eregalerij, onder wie 
langeafstandsloper Eliud Kipchoge. Er zijn 
dringende milieuboodschappen van natuur-

kenner Sir David Attenborough 

en tienercampagnevoerder doctor Mya-Rose 
Craig, en we maken van de gelegenheid 
gebruik om mensen te eren die een verschil 

hebben gemaakt in de manier waarop 
vrouwen worden gezien in door mannen 
gedomineerde sectoren, zoals astro-
naute Peggy Whitson, bergbeklimster 
Viridiana Álvarez Chávez en mensen-

rechtenactiviste Malala Yousafzai.
Tot slot: ben je niet in de gelegenheid 

geweest om je favoriete dierentuin, museum, 
themapark of galerij te bezoeken? Of zijn er 
misschien beroemde toeristische attracties 
die je nooit persoonlijk kunt bekijken? Let 
in beide gevallen op onze thema’s Virtueel 
bezoek tussen elk hoofdstuk. Op deze 
posterachtige bladzijden nemen we je mee op 
een bliksemrondleiding langs 9 van de meest 
gerespecteerde, iconische en recordbrekende 
locaties van de wereld. Zonder je luie stoel 
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Meeste opeenvolgende 
wedstrijden gescoord in de 
UEFA Europa League 
Op 21 augustus 2020 scoorde de 
Belgische aanvaller Romelu Lukaku 
voor de 11e keer op rij een goal in een 
Europa League-duel. Hij maakte het 
beslissende doelpunt bij de 2–1 zege 
van Inter Milan op Bayer 04 Leverkusen. 
Lukaku’s doelpuntenreeks gaat hele-
maal terug tot 27 november 2014, toen 
hij zijn eerste Europa League-doelpunt 

maakte tegen VfL Wolfsburg. Hij 
speelde toen nog in Engeland.

Meeste borst-naar-grond-push-upburpees  
in 1 uur (dames)
Lien van Hemelen (BEL) volbracht 926 van deze straffe 
oefeningen op 16 augustus 2020 in Westerlo, België. Lien 
is een professionele crossfitatlete, maar alle wedstrijden 
waaraan ze hoopte mee te doen in 2020 werden geannuleerd 

vanwege coronalockdowns. Nu ze zoveel meer tijd had om te 
trainen, besloot ze dat dit het juiste moment was om deze 

uitdaging aan te gaan.

Hoogste dartscore in 1 minuut 
(heren)
3-voudig wereldkampioen darts Michael van 
Gerwen (NLD) noteerde op 18 november 2020 
een score van 644 tijdens een demonstratie- 
evenement in Coventry, GB. Van Gerwen, die 
bekendstaat om zijn supersnelle werptechniek, 
versloeg het vorige record met 36 punten en 

claimde daarmee zijn 10e Guinness World 
Records-titel.

Verste hardloopafstand in 1 uur (dames)
Op 4 september 2020 legde de Nederlandse 

langeafstandsloopster Sifan Hassan (geb. ETH) 
een verbazingwekkende 18.930 m af in 1 uur tijdens 

een Diamond League-demonstratiewedstrijd in Brussel. 
Hassan maakte zich los van rivale Brigid Kosgei met 
nog 1 minuut te gaan in de race. Op 6 juni 2021 breidde 

Hassan haar verzameling records uit door het wereld-
record voor de snelste 10 km te verbreken. Haar 

tijd van 29 min en 06,82 sec was 10 sec sneller dan 
het vorige record. Dat record bleef echter slechts 

2 dagen staan, voordat Letesenbet Gidey uit 
Ethiopië het weer verbrak.

Het vorige wereld uur record, 18.517 m, door de Ethiopische Dire Tune, was 12 jaar lang onge-broken gebleven.
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Grootste insectenhotel
Kieran Foster en de school De La 
Salle (beide GB) bouwden een mini-
beestjeshuis van 81,26 m³ in St. Helens, 
GB. Het werd voltooid op 20 mei 2020, 
na 9 maanden van planning en bouw. Het 
insectenhotel is het thuis geworden van 
een bloeiende gemeenschap van hout-

kevers, duizendpoten, mieren, bijen en 
pissebedden.

Earthwatch Europe is een liefdadigheidsinstelling voor het milieu met 
wetenschap als basis. Earthwatch stimuleert de verandering die nodig 
is om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en in evenwicht met de 
natuur te leven. De organisatie brengt mensen in contact met de natuur, 
controleert de gezondheid van onze natuurlijke hulpbronnen en infor-
meert over acties die de grootste positieve impact hebben. Earthwatch 
wil de volgende generatie in staat stellen en inspireren om actie te 
ondernemen voor onze planeet door samen te werken met leerkrach-
ten en leerlingen. Als je meer wilt weten en deel wilt uitmaken van deze 
planeetreddende wetenschap, ga dan naar earthwatch.org.uk.

Ga voor meer informatie over insectenhotels en  
andere milieuvriendelijke doe-het-zelfprojecten naar  
www.guinnessworldrecords.com.

EEN INSECTENHOTEL BOUWEN

Het thema van GWR 2022 is het milieu. Ben je geïn-
spireerd door het recordbrekende insectenhotel 
van de school De La Salle hieronder, waarom 
maak je dan niet je eigen hotel? Onze 
vrienden van Earthwatch Europe delen 
hier hun tips voor het maken van de 
perfecte B&B voor insecten.

Je kunt misschien geen 
groter insectenhotel bouwen 
dan het beestjesonderkomen van 
de school De Le Salle, maar het is een leuk 
project en je helpt er de plaatselijke insec-
tenpopulatie mee. En door insecten te 
helpen, help je het hele ecosysteem! Het 
soort gasten dat je hotel zal aantrekken, 
zal afhangen van waar je je op de wereld 
bevindt, maar het doel is universeel: een 
aantrekkelijk nieuw thuis voor je kleine 
vriendjes.

‘Insecten zijn geweldig!’ zegt 
Earthwatch. ‘Meer dan 75% van de voed-
selgewassen in de wereld zijn afhankelijk 
van bestuivers. Als alle tuinen in alleen 
al Groot-Brittannië in natuurvriendelijke 
ruimten zouden worden veranderd, zou 
dat een wildreservaat van meer dan 430.000 
hectare groot opleveren. Stel je voor dat we dat 
over de hele wereld zouden doen!’

Het belangrijkste is dat je je hotel volstopt 
met natuurlijke materialen die gemakkelijk 
uitdrogen, meestal hout. Zorg voor gaten van 
verschillende grootte, zodat verschillende soorten 
insecten zich thuis kunnen voelen. De gaten moeten glad 
zijn en vrij van splinters. Dit is waar insecten zullen schuilen tijdens 
de winter en waar ze hun eitjes leggen!

Tot slot, zet het hotel op een veilige en zonnige plek, zodat het 
niet door de wind wordt verstoord. En als je toch bezig bent, waarom 
plant je er niet wat inheemse bloemen in de buurt, zodat je gasten 
stuifmeel kunnen vinden?

Hout met boorgaten

Droge bladeren

Holle stengels

BambooBamboe

te verlaten, kun je genieten van de artistieke 
wonderen van het Louvre in Frankrijk (zie blz. 
132–133), wandelen door de natuurpracht 
van Yellowstone National Park in de VS (zie 
blz. 78–79) en oog in oog komen te staan met 
de opmerkelijkste bewoners van Australia 
Zoo (zie blz. 32–33). Iets dichter bij huis kun je 
vir tueel het Anne Frank Huis bezoeken, dat we 
op blz. 5 bespraken.

Er is een verbazingwekkende, ontzagwek-
kende wereld te ontdekken en Guinness World 
Records 2022 is je gids. Ga er dus maar eens 

Meeste doelpunten 
gescoord in de FA Women’s 
Super League door 1 individu
De Nederlandse spits Vivianne 
Miedema werd op 18 oktober 2020 
topscorer aller tijden in de hoog-
ste divisie van het Engelse 
vrouwenvoetbal, door het 
record van 49 doelpunten 
van Nikita Parris te overtreffen dankzij 
een hattrick tegen Tottenham. Sinds ze 
in 2017 bij Arsenal WFC kwam, heeft 
Miedema 60 keer gescoord en claimde 
ze de doelpuntenrecords van de com-

petitie in een enkel seizoen (22) en in 
een enkele wedstrijd (6), beide in 

het seizoen 2018/2019.

Langste bodybuilders
• Heren: Olivier Richters (NLD) is 218,3 
cm lang, zoals op 27 april 2021 geverifieerd 
in Eemnes. Hij was een covermodel voor het 
tijdschrift Men’s Health in Nederland en is 
gecast voor een rol in de aankomende Marvel-
film Black Widow.
• Dames: per 15 januari 2021 is Maria Wattel 
(NLD) 182,7 cm lang. Ze is een International 

Federation of Bodybuilding-atlete en 
 personal trainer.

lekker voor zitten en geniet van 
ons overzicht van records uit een 
van de vreemdste jaren sinds 
mensenheugenis. Het feit dat er 
in deze moeilijke tijden nog steeds 
records worden gebroken, getuigt van de 
onverzettelijkheid van de menselijke geest!

 Craig Glenday
 hoofdredacteur
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Cars-memorabilia
Jorge Arias Garcia (MEX) bezit 1200 unieke 
voorwerpen die verband houden met Pixars 
franchise Cars, zoals bevestigd op 18 juli 2019 in 
Cuajimalpa de Morelos, Mexico-Stad. De eerste 

film in de reeks kwam uit in 2006; binnen een jaar 
had Jorge de eerste 100 items voor zijn collectie 

verzameld.

Ghostbusters-memorabilia
Robert O’Connor (VS) bezit 1221 voorwerpen met een 
Ghostbusters-thema, zoals geverifieerd op 20 juni 2020 in 
Elyria, Ohio, VS. Hij raakte eraan verslingerd na een bezoek 
aan de bioscoop om Ghostbusters II (VS, 1989) te zien. Roberts 
favorieten zijn onder meer een pluchen Kenner Stay-Puft 

Marshmallow Man (een cadeau van zijn grootouders) en een 
lp van de Ghostbusters II-soundtrack, gesigneerd door 2 

sterren uit de reeks, Dan Aykroyd en Ernie Hudson.

Wasmachines
Per 5 augustus 2019 was gepensioneerd 
ingenieur Lee Maxwell (VS) de eigenaar van 
1350 unieke wasmachines, variërend van met 
de hand aangedreven houten constructies tot 
strakke witte moderne apparaten. De collectie 
is opgeslagen in een paar omgebouwde schu-
ren bij zijn huis in Eaton, Colorado, VS.

Happy Days-memorabilia
Giuseppe Ganelli (ITA) bezit 1439 artikelen die 
verband houden met deze populaire tv-serie 
met jaren 50-thema, zoals op 18 februari 2018 
bevestigd in Codogno, Italië. Zijn favoriete 
items zijn de originele flipperkast die op de set 
in Arnold’s Drive-In werd gebruikt en een over-
hemd dat Ron Howard (die Richie Cunningham 
speelde) droeg in een aflevering.

Waardevolste 
 insectenverzameling
De entomologen Charlie en Lois O’Brien 
(beiden VS) schonken in maart 2017 hun 
insectencollectie, met een waarde van zo’n 
$10 mln. (€ 8,5 mln.), aan de Arizona State 
University, VS. Het gaat om meer dan 1,25 mil-
joen exemplaren, gewaardeerd op $5 tot $300 
(€ 4,25-€ 255) per stuk. (De inzet toont enkele 
van de circa miljoen snuitkevers.) Ze leerden 
elkaar in de late jaren 50 op de universiteit 
kennen en begonnen tijdens hun huwelijksreis 
te verzamelen. Charlie overleed in 2019, maar 

het record blijft een eerbetoon aan de jaren 
van enthousiast verzamelen waaraan hij 

en Lois zich hebben gewijd.

Dinosaurusgerelateerde items
Zoals bevestigd op 11 maart 
2020, heeft Cesar Augusto Canales 
Cueva (PER) 1226 unieke stukken verzameld voor zijn 
dinodepot, dat hij opslaat in Arequipa, Peru. De verzameling 
omvat onder meer tijdschriften, speelgoed, kaarten, boe-
ken, horloges, posters, bordspellen, bouwbare skeletten en 
sleutelhangers. In overeenstemming met de GWR-richtlijnen 

voor collectierecords zijn al deze voorwerpen in de handel 
verkrijgbaar.

Hondgerelateerde items
Mary Elias (SYR) bezit 1496 hondgerelateerde 
voorwerpen, zoals op 2 april 2019 geverifi-
eerd in Dubai, VAE. Ze omvatten een enorme 
verscheidenheid aan speelgoed, mokken, 
bouwpaketten, beeldjes en servetten.

Carmen de Aldana (GTM) had bij de 
laatste telling de grootste verzameling 
katgerelateerde voorwerpen: 21.321. 

Ze begon in 1954 te verzamelen toen ze 
op 13-jarige leeftijd 3 kleine keramische kittens 
kocht. Helaas overleed Carmen in 2017.

Lippenbalsems
Chelsea Jerabek (VS) heeft 1622 unieke 
lippenbalsems in haar verzameling, waarmee 
ze begon toen ze 13 was. Ze zijn op 16 februari 
2020 geteld in Lubbock, Texas, VS. 
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Sinds 2014 

zijn er meer dan 

1000 Shopkins ver-

schenen. De zeldzaamste 

is Cupcake Queen uit 

seizoen 1; daarvan zijn er 

slechts 100 uitgege-

ven.

Lilo & Stitch-memorabilia
Suzy Fisher (GB) heeft 1907 items verza-
meld met betrekking tot deze sf-franchise 
van Disney, zoals geverifieerd op 11 novem-
ber 2019 in Birmingham, GB. Ze is een 
megafan van de film en het thema ‘Ohana’ 
(Hawaïaans voor ‘familie’). Suzy’s verzame-
ling begon met een pluchen Stitch-knuffel 
die haar moeder voor haar kocht nadat ze 

de film voor het eerst hadden gezien. 
Ze vroeg het record aan ter ere 

van haar moeder. Daarnaast 
is haar favoriete item een 

muziek spelende sneeuw-
bol waarin een scène uit 
de film is afgebeeld.

Bevergerelateerde items
Op 8 maart 2020 had Lori Gongaware (VS) 

1456 items ondergebracht in haar huis in 
North Chesterfield, Virginia, VS. Lori begon 
met verzamelen in 2006; in het begin vond ze 
het idee nieuw en amusant, maar na verloop 
van tijd ontdekte ze meer over bevers en 
beschouwt ze hen nu als haar ‘opmerkelijke 
spirit animal’. Lees meer over deze knaag-
dieren op blz. 36.

Miniatuurgereedschap
In 1974 begon German Lorenzo Juarez 
Calderon (MEX) piepkleine replica’s van 
gereedschap te sparen. Per 14 februari 2020 
had hij er 2512.

Lieveheersbeestjegerelateerde items
Per 21 november 2019 had Nadiia Komarova 
(UKR) in Dnipro, Oekraïne, 5555 voorwerpen 
verzameld met een lieveheersbeestjesthema. 
Die omvatten onder meer een stofzuiger en 
een kattenhuisje, hoewel Nadiia vooral dol is 
op haar mobiele telefoon in de vorm van een 
lieveheersbeestje.

LEGO-minifiguren
Konrad Pawlus (POL), de oprichter van Minifigs.
blog, was op 13 maart 2021 de trotse eigenaar 
van 5544 Minifiguren.

Flamingogerelateerde items 
Deborah Buscher Leck (VS) had 2595 objecten 
verzameld die samenhangen met haar favo-
riete roze vogel, zoals op 8 november 2019 
geverifieerd.

Smurf-memorabilia
Gerda Scheuers (VS) bezat bij de recentste 
inventarisatie 11.455 unieke Smurf-items.

Wijn- en champagne-etiketten
Sophia Vaharis-Tsouvelekakis uit Athene, 
Griekenland, begon in 1986 met het sparen van 
wijnetiketten tijdens een vakantie in Portugal. 
Per 9 juli 2019 bezat ze 17.758 unieke items.

Shopkins-memorabilia
Rhianna Connors (GB) bezit 2271 
items gerelateerd aan dit populaire 
ruilbare speelgoed, zoals geverifieerd op 
24 september 2019 in Swansea, West Glamorgan, GB. 
De 11-jarige Rhianna is de zus van Lily (GB, inzet), die 
de grootste verzameling Doctor Who-memorabilia 
bezit (6641 items) en Thomas, houder van 2 1 minuut-

records voor achterwaarts basketbalwerpen: de 
meeste vrije worpen (13) en meeste half-court 

worpen (6).
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Langste oren bij een hond
De oren van een black and tan coonhound 
genaamd Lou, eigendom van Paige Olsen (VS), 
waren elk 34 cm lang toen ze op 30 juli 2020 gemeten 
werden in Milwaukee, Oregon, VS. Haar lange lellen 
zijn marginaal korter dan de langste oren bij een hond 
ooit: een bloedhond genaamd Tigger had een 34,9 
cm lang rechteroor en een 34,2 cm lang linkeroor bij 

meting op 29 september 2004. Hij was eigendom 
van Bryan en Christina Flessner uit Illinois, VS.
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Eerste gedomesticeerde dier 
Fossiele bewijzen suggereren dat paleolithische 
mensen in Oost-Azië ten minste 15.000 jaar 
geleden honden (Canis lupus familiaris) tam 
hebben gemaakt door agressie weg te fokken 
uit wolven (C. lupus). Er wordt echter gespe-
culeerd dat dit eerder kan hebben plaatsge-
vonden. In januari 2021 werd in een studie in 
het tijdschrift PNAS de stelling verdedigd dat 
Siberische jagers ca. 23.000 jaar geleden wol-
ven hebben getemd, terwijl andere onderzoe-
kers het zelfs over 40.000 jaar geleden hebben.

Meest diverse zoogdiersoort
Nationale hondenverenigingen over de hele 
wereld erkennen ongeveer 800 hondenrassen. 
The Kennel Club (GB) en de American Kennel 
Club erkennen respectievelijk 221 en 253 
rassen. Het kleinste ras, de chihuahua, heeft 
doorgaans een schouderhoogte van 15 tot 
23 cm, terwijl Ierse wolfshonden en Duitse 
doggen gewoonlijk zo’n 90 cm hoog zijn.

De hoogste hond ooit was Zeus, een Duitse 
dog die op 4 oktober 2011 een schouderhoogte 

van 111,8 cm had. Hij was eigendom van de 
familie Doorlag uit Michigan, VS.

Snelste tijd over 5 muren
Op 4 oktober 2020 klom 
Daiquiri, een Australische herder, in 
Strathmore, Alberta, Canada, onder 
de hoede van zijn baasje, Jennifer 
Fraser (CAN), over 5 muren in 9,24 sec. 
Dit dynamische duo heeft een reeks 
verbazingwekkende GWR-titels op zijn 
naam staan (zie hieronder), allemaal 
gevestigd in 2020.

Meeste kunstjes door 2 honden in 1 minuut
Op 22 december 2020 voerden de bordercol-

lies Wish en Halo 28 trucjes uit in 60 sec samen met Emily 
Larlham (VS) in El Cajon, Californië, VS. Emily is vooral bekend 
van haar YouTube-kanaal ‘Kikopup’, waar ze video’s plaatst 
over hoe je honden op een humane manier kunt trainen zonder 

fysieke of psychologische intimidatie.
Eerder die maand had Wish ook het hondenrecord voor 

de snelste 5 m kruipen gevestigd: 2,175 sec.

Daiquiri en Jennifer: erelijst
Snelste tijd om 30 m te lopen met een 
hond die door de benen slalomt

13,55 sec

Snelste 30 m teruggefloten 17,54 sec
Snelste tijd om 30 m te lopen met de 
poten van een hond op de voeten

42,03 sec

Meeste speeltjes teruggebracht in 1 min 15
Meeste munten in een spaarpot gestopt 
in 1 min
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Meeste slaloms door de benen in 30 sec 37

Meeste tennisballen in bek 
Golden retriever Finley kan 6 tennisballen tegelijk 

in zijn bek dragen (1 is hierboven niet zichtbaar), zoals geve-
rifieerd op 23 februari 2020 in Canandaigua, New York, VS. 
Dat is 1 meer dan het record van 5 dat in 2003 was gevestigd 

door een andere retriever. Finley is eigendom van Cheri en 
Rob Molloy (beiden VS); hun dochter Erin demonstreerde 

Finleys vaardigheid op Instagram.

Het zit mis-schien in de genen... Lou (links en rechts) is verre familie van de vorige recordhouder, een coon-hound met de naam Harbor.

Oudste hond
Per 12 november 2020 was dwergteckel Funny 
(geb. 27 mei 1999) met een leeftijd van 21 jaar 
en 169 dagen de oudste nog levende hond. Haar 
baasje is Yoshiko Fujimura uit Sakai, Osaka, 
Japan. 

De oudste hond ooit (die betrouwbaar is 
gedocumenteerd) was een Australische vee-
drijvershond genaamd Bluey, die 29 jaar en 5 
maanden oud werd. Eigenaar Les Hall (AUS) had 
de stokoude hond in 1910 als puppy gekregen. 
Bluey werkte bijna 20 jaar als veehoeder voor-
dat hij in 1939 werd geëuthanaseerd.

Crufts Dog Show
• Eerste Best in Show-winnaar (BIS): de 
eerste Crufts Dog Show, op poten gezet door de 
Britse impresario Charles Cruft, vond plaats in 
1891. De felbegeerde BIS-titel van de honden-
competitie werd echter pas in 1928 in het leven 
geroepen. De eerste BIS-kampioen was Primley 
Sceptre, een geelbruine windhond van Herbert 
Whitley (GB).
• Succesvolste BIS-ras: Engelse cocker-
spaniëls hebben 7 keer de BIS-titel gewonnen: 

in 1930–1931, 1938–1939, 1948, 1950 en 
1996.
• Jongste BIS-winnaar: buldog Noways 

Chuckles van John T. Barnard (GB) was 
1 jaar en 115 dagen oud toen ze op 

9 februari 1952 de hoofdprijs pakte. 
• Oudste BIS-winnaar: een flat-coated 
retriever genaamd Vbos the Kentuckian (alias 
Jet) was 9 jaar en 195 dagen oud toen hij op 13 
maart 2011 zegevierde. Hij was eigendom van 
Jim Irvine (GB).

Meeste Instagram-volgers
Per 22 april 2021 had Jiff the 
Pomeranian, alias Jiffpom, 
10.289.624 fans. Zijn feed 
bevat foto’s van hem in 
verschillende outfits, 
ontspannen 
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Melissa Millett vertelt over haar passie voor 
het trainen van huisdieren voor acteerrol-
len en over de voordelen en uitdagingen 
van het werk met slecht horende honden.

Hoe moeilijk is het om dove honden te trainen?
Lollipop was echt gemakkelijk als pup, wat me inspireerde 
om nog een dove hond te adopteren. Maar Jellybean was een 
heel drukke hond met problemen, zoals obsessief schaduwen 
najagen en verlatingsangst. De mentale stimulatie van werk en 
het leren van trucjes heeft hem echt geholpen.

Hoe heb je je hond en kat laten samenwerken  
als dreamteam op de step?
Lollipop en Sashimi werken graag samen! Ze hebben de step-
truc zelf bedacht toen ze vochten om een beurt! Vaak verzinnen 
de dieren hun eigen trucjes.

Wat was je uitdagendste showbizzopdracht? 
Jellybean zat in Fractured met Sam Worthington op Netflix. 

Meestal zat ik achter of naast hem. Hij was getraind om 
alleen op mijn lichaamstaal te reageren 
en bevond zich op een afleidende set en 
buitenlocatie. Maar zodra hij het teken kreeg 
om een actrice aan te kijken, keek hij niet meer 
naar me om. We waren zo trots! 

Hoe laat je je huisdieren tijdens de training 
het werk zien als spel?
Zorg ervoor dat ze plezier hebben! Belangrijke 
factoren zijn duidelijke communi-
catie en uitzoeken welke trucjes 
bij hun persoonlijkheid passen. 
Zijn het rustige denkers? Atleten? 
Onverschrokken op obstakels? 
En natuurlijk niet zuinig doen met 
heerlijke traktaties: ik betaal 
goed!

Meeste PDSA Dickin 
Medals (diersoort)
Honden hebben een recordaantal 

van 35 keer de medaille voor dap-
perheid van de People’s Dispensary 
for Sick Animals gewonnen. De 
onderscheiding is in totaal 72 keer 
uitgereikt (plus 1 eretitel) sinds de 

instelling ervan in 1943. Op de foto 
staat Kuno, de laatste winnaar, op 
24 november 2020. Deze dappere 
Mechelse herder liep in 2019 zware 
verwondingen op in dienst van de 

Britse strijdkrachten en heeft nu 
2 prothesepoten.

ACTEERTRAINING VOOR HONDEN EN KATTEN

thuis en bij rodeloperevenementen zoals 
filmpremières.

Duurste herdershond 
Een 1-jarige vrouwelijke roodwitte bor-
dercollie genaamd Kim heeft £28.455 
(€ 33.000; inclusief koperspremie) 
opgebracht tijdens een onlineveiling die 
op 3 februari 2021 werd gehouden door 
Farmers Marts in Dolgellau, Gwynedd, 
GB. Kim was gefokt door de Welshe 
boer en herdershondentrainer Dewi 
Jenkins en werd gekocht door Eamonn 
Vaughan (beiden GB).

Snelste 5 m achteruitlopen
Op 10 juni 2020 had een bordercollie genaamd 
Kota, getraind door Ana Odak (HRV), slechts 
2,42 sec nodig om 5 m achteruit te lopen in 
Zagreb, Kroatië. Kota werkt ook als therapie-
hond en vermaakt kinderen en ouderen met 
haar kunstjes. 

Meeste keren een frisbee over  
5 m gevangen in 3 minuten
Op 13 juli 2013 ving bordercollie Rhino 24 
frisbees die door zijn eigenaar Tarkan Özvardar 
(TUR), oprichter van het Ankara Canine College, 
werden gegooid. De prestatie vond plaats op de 
set van Rekorlar Dünyası in Istanbul, Turkije.

Het 10 m-record staat op 20, door Oro en 

zijn baasje Zachary Schultz (VS) op 8 oktober 
2017 in Minot, North Dakota, VS.

Meeste opeenvolgende items gevangen
Sasha, een Amerikaanse staffordshireter-
riër, ving op 8 januari 2021 behendig 10 
snacks op rij, gegooid van 3 m afstand door 
haar baasje Rocco Mercurio (ITA) in Villa 
San Giovanni, Italië.

Melissa vertelde ons dat acterende dove honden een voordeel op de set hebben, omdat vreemde geluiden of stemverheffingen hen niet verontrusten.

Snelste 5 m op een step 
door een hond en kat

Niet alle honden en katten zijn vijanden, 
zoals op 19 september 2020 werd bewezen 
door bostonterriër Lollipop en zijn katvriendje 
Sashimi, die 5 m stepten in 4,73 sec in Sparta, 
Ontario, Canada. Hun baasje is Melissa Millett 
(CAN; zie hieronder), die dieren traint voor 
film en televisie.

Dezelfde dag zette Melissa’s Australische 
veedrijvershond Jellybean (links) de 
snelste 5 m een basketbal duwen neer, 

10,31 sec, en de meeste basketbal-
stuiten tussen een mens en hond 

in 30 seconden: 21.

Afscheid van Freddy
In januari 2021 nam GWR bedroefd afscheid van Freddy, ooit de 

hoogste levende hond. Ons medeleven gaat uit naar zijn eige-

naar, Claire Stoneman (GB). De reusachtige Duitse dog was 103,5 

cm tot zijn schoft (de rand tussen de schouderbladen), zoals 

geverifieerd op 13 september 2016 in Leigh-on-Sea, Essex, GB. 

Als je een kolossale hond hebt die een kandidaat kan zijn: GWR is 

momenteel op zoek naar een nieuwe recordhouder. 



HELLO KITTY MICKEY MOUSE

Grootste verzameling Hello Kitty-
memorabilia
Masao Gunji uit Chiba, Japan, heeft in zijn 
(nogal krappe) huis in de stad Yotsukaidō 
5169 unieke Hello Kitty-voorwerpen ver-
zameld, een collectie waar hij meer dan 35 
jaar over heeft gedaan. 

Ontwerpster Yuko Shimizu creeërde 
Hello Kitty in 1974, toen ze werkte bij het 
Japanse merkenbureau Sanrio, dat 
gespecialiseerd is in kawaii (‘schattige 
cultuur’); omdat ze werknemer was, 
is Yuko niet rijk geworden van haar 
creatie, ondanks het feit dat het 
merk tot nu toe naar schatting 
$86 mld. (€ 72 mld.) opbracht.

Het duurste Mickey 
Mouse-speelgoed dat op een vei-

ling is verkocht, is een zeldzame opwindmo-
torfiets die rond 1939 in Duitsland was gemaakt 
voor de Britse markt. In oktober 2000 werd het 

in de originele doos verkocht voor $110.000 
(€ 92.198) aan de Amerikaanse verza-

melaar Donald Kaufman.

Grootste verzameling Mickey Mouse-
memorabilia 
In haar huis in Katy, Texas, VS, toont Janet 
Esteves trots 10.210 Mickey Mouse-
verzamelobjecten. Onder de items die 
tijdens de laatste officiële telling op 29 
april 2016 werden geregistreerd, waren 
9 theepotten, 23 golfballen, 54 puzzels, 
145 antenneversierders en 422 sleutel-
hangers.

Walt Disneys ondeugende knaagdier 
maakte zijn debuut op 15 mei 1928 in een 
stomme, geanimeerde testfilm genaamd 
Plane Crazy. Later dat jaar, op 18 novem-
ber, bracht hij het publiek in vervoering 
met zijn eerste publieke optreden in 
Steamboat Willie. In 1978 werd Mickey het 
eerste fictieve personage met een eigen 
ster op de Hollywood Walk of Fame.

WINNIE DE POEH

Grootste verzameling Winnie de Poeh-memorabilia
Er kan geen gepassioneerdere fan van A.A. Milnes honing-
minnende beer zijn dan Deb Hoffmann uit Wisconsin, VS. Bij de 
laatste telling op 20 december 2020 telde haar verzameling 
memora bilia met betrekking tot Poeh (ofwel Edward Bear) en 
zijn vrienden uit het Honderd Bunderbos 20.000 unieke items. 

Poehs allereerste verschijning in gedrukte vorm was in 
Milnes gedicht ‘Teddy Bear’ uit 1924 in het blad Punch. Er 
volgden de bestsellers Winnie-the-Pooh (1926) en The House 
at Pooh Corner (1928). Disney verwierf de film- en merchandi-
singrechten in 1961.

Kitty ziet er misschien uit als een 
kat, maar ze is in feite een Brits 
schoolmeisje dat Kitty White 
heet en ‘net buiten Londen’ 
woont. Kitty heeft overigens wel 
een kat, die Charmmy heet.

De Britse auteur Alan Alexander 
Milne vernoemde zijn beroemde 
creatie naar een zwarte beer uit 
Canada, Winnie (van Winnipeg) 
genaamd, die van 1915 tot haar 
dood in 1934 in de Londense 
dierentuin leefde.



POKÉMON

Met 
31,37 miljoen verkochte 

exemplaren per augustus 2013 zijn de 
gebundelde Game Boy-titels Pokémon Red 

Version en Blue Version (Game Freak, 1996) de 
bestverkochte Pokémon-spellen. Oorspronkelijk 

verschenen in Japan als Pocket Monsters: Red & 
Green, waren dit de eerste in het buiten-

land verkrijgbare Pokémon-
titels.

Duurste Pokémon-ruilkaarten 
Veiling: op 23 juli 2020 werd op 
een ZenPlus-veiling in Japan een 
‘Pikachu Illustrator’-kaart uit 1998 
(boven) verkocht voor ¥25.000.000 
(€ 195.261).
Detailhandel: In oktober 2016 
ging een zeer gelimiteerde, massief 
gouden (24-karaats) heruitgave 
van de eerste Pikachu-kaart in de 
verkoop voor ¥216.000 (€ 1.722).

Kleinste… De minimonsters 
Flabébé (links), Joltik (rechts), 
Cutiefly, Comfey, Cosmoem en 
Sinistea delen dit record met een 
lengte van slechts 10 cm.

Pikachu, de herkenbaarste Pokémon, maakt 
sinds 2001 deel uit van de beroemde Macy’s 
Thanksgiving Day Parade in New York. Het 
16 m hoge popcultuuricoon zweeft door de 
straten van Manhattan onder begeleiding van 
90 Pokéfans.

Zwaarste… De Pokédex 
vermeldt het gewicht van alle 
Pokémons in kilo’s en ponden 
(tot op 1 decimaal nauwkeu-
rig); de supergrote Celesteela 
(boven) en Protostar Cosmoem 
(onder) wegen beide 999,9 kg.

Langzaamste… 3 Pokémons 
zijn het sloomst: Pyukumuku 
(boven), Shuckle (linksonder) 
en Munchlax (rechtsonder), elk 
met een snelheidscijfer van 5; 
Slowpoke heeft ondanks zijn 
naam een snelheid van 15.

Snelste opbrengst van $100 
miljoen door mobiele game 
Pokémon GO, Niantics gps- 
gebaseerde spel dat op 6 
juli 2016 werd gelanceerd in 
Australië, Nieuw-Zeeland en 
de VS, genereerde in slechts 
20 dagen $100 mln. (€ 83,6 
mln.) aan inkomsten. Dit was 
dubbel indrukwekkend 
gezien het feit dat het spel 
pas op 22 juli uitkwam in 
Japan, de spirituele thuisba-
sis van Pokémon. 791 dagen 
later werd de mijlpaal van $2 
mld. (€ 1,67 mld.) bereikt.

Bestverkopende RPG-videogamereeks 
Per 28 september 2020 waren volgens VGChartz van de 
Pokémon-reeks 368,04 miljoen exeplaren verkocht. Het 
fenomeen van de rollenspellen werd in 1995 gecreëerd 
door de Japanse ontwerper van videospellen Satoshi 
Tajiri en heeft geleid tot een hele industrie van games, 
films, manga, ruilkaarten en merchandising. In deze 
relatief korte tijd heeft het merk wereldwijd meer dan $100 
mld. (€ 83,6 mld.) opgebracht, waardoor het een van de 
lucratiefste mediafranchises (zo niet dé lucratiefste) aller 
tijden is, nog vóór die van Mickey Mouse en Star Wars.

In november 1999 werd 
Pokémon de eerste videogame 

op de cover van tijdschrift TIME. In 
het artikel in dit prestigieuze weekblad werd 

gewaarschuwd voor de risico’s van ‘Pokémania’ 
en op de cover stonden Poliwhirl en vrienden 

in plaats van de gebruikelijke politici en 
beroemdheden.

Langste…Met zijn 20 meter is de 
gigantische, energie-absorbe-
rende Eternatus de langste in de 
Pokédex.

Eerste Pokémon… Rhydon was 
het eerste wezen dat door Ken 
Sugimori werd getekend voor Red/
Blue (1996, zie rechtsonder).




