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Lichaamsdelen

72

MENSEN

Langste teennagels
Tussen 1982 en 1991 heeft Louise Hollis 
(VS) haar teennagels laten groeien tot 
een gecombineerde lengte van 220,98 cm. 
 Louise begon hiermee nadat ze zich had 
laten inspireren door een tv-programma 
over lange vingernagels. Ze kon alleen open schoe-
nen met 7 cm dikke 
zolen dragen, om te 
voorkomen dat haar 
nagels over de grond 
zouden slepen.

Meeste vingers en tenen 
Op 11 november 2014 werden 

bij Devendra Suthar (IND) in Himat-
nagar, Gujarat, India, in totaal 28 vin-
gers (14) en tenen (14) geverifieerd. 
Devendra zegt dat polydactylisme 
geen invloed heeft op zijn werk als 
timmerman, hoewel hij extra voor-
zichtig is met het zagen van hout.

Begin 2020 presenteerde zich een 
andere Indische kanshebber voor 
deze titel: Kumari Nayak heeft naar 
verluidt minstens 17 tenen en 12 
vingers, maar ze moet nog medisch 

worden onderzocht.

Langste oorlellen (uitgerekt) 
Monte Pierce (VS) kan zijn oorlellen uit-

rekken tot een lengte van 12,7 cm voor zijn 
linkeroorlel en 11,4 cm voor zijn rechteroorlel. 
Als ze niet zijn 
uitgerekt, zijn 
zijn oorlellen 
iets minder 
dan 2,5 cm 
lang. 

Langste neus 
Op 18 maart 2010 mat de neus van Mehmet 
Özyürek (TUR) 8,8 cm van de brug tot de punt.

De langste neus ooit zou hebben toe-
behoord aan Thomas Wedders (GB), een 
achttiende-eeuwse circusartiest wiens promi-
nente kokkerd 19 cm lang was.

Op 19 maart 2008 meldde Lloyd’s of 
 London, GB, dat Ilja Gort (NLD) de hoogst ver
zekerde neus had. Ilja, eigenaar van een 
wijngaard in Bordeaux, Frankrijk, 

verzekerde zijn neus voor € 5 mln. 
om zijn levensonderhoud als 

wijnmaker te beschermen.

Verst uitpuilende ogen
Kim Goodman (VS) kan 

haar oogbollen 12 mm uit 
hun kassen steken, zoals 
geverifieerd op 2 november 2007 
in Istanbul, Turkije. De omvang 
van de ‘uitpuiling’ werd gemeten 
door een optometrist met behulp 

van een zogeheten exoftalmometer.

Grootste 
voetrotatie

Maxwell Day (GB) kan 
zijn rechtervoet 157° 
draaien, zoals geveri-
fieerd op 23 septem-
ber 2015 in Londen. 
Hij kan zijn linker-
voet 143° draaien. 
Maxwell meldde zich 
op de Minecraft-con-
ventie Minecon 2015, 
waar hij een foto zag van 
de toenmalige record-
houder Moses Lanham 
en GWR-medewerkers 
vertelde dat hij het nog 
beter kon. Hij voelt geen 
pijn bij het draaien van 
zijn voeten.

Langste baard (vrouwen)
Vivian Wheeler (VS, rechtsboven) liet haar baard groeien tot een 
lengte van 25,5 cm van de follikel tot de punt, zoals gemeten op 8 
april 2011 in Milaan, Italië. Dit is nog steeds korter dan de langste 
baard ooit (vrouwen): 36 cm, van ‘Madame Devere’, ofwel Janice 
Devere (VS, linksboven), in 1884. 

De  jongste vrouw 
met een volle baard is 
Harnaam Kaur (GB, rechts-
onder, geb. 29 november 
1990). Ze was 24 jaar en 
282 dagen oud toen haar 
baard op 7 september 2015 
werd gemeten.

Langste 
vinger

nagels op een paar 
handen (vrouwen)
De professionele mani-
cure Ayanna Williams 
(VS) heeft haar vinger-
nagels laten groeien 
tot een gecombineerde 
lengte van 576,4 cm, 
zoals gemeten op 7 
februari 2017. Het kost 
Ayanna zo’n 20 uur en 
2 flessen nagellak om 
haar nagels te lakken, 
die ze beschermt door 
ze te laten rusten op 
een kussen.

Gemiddeld 

groeien teennagels 

rond de 1,6 mm per 

maand; vingernagels 

groeien rond de 

3,5 mm.
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De zeldzaamste bloedgroep is slechts bij 
3 mensen vastgesteld. Het is een subtype 
(h-h) van de Bombay-bloedgroep.

MENSEN

73

Grootste voeten (vrouwen)
Op 23 maart 2019 bleken de voeten van Julie 

Felton (GB) bij meting in Ellesmere, Shropshire, 
GB, 32,9 cm (rechtervoet) en 32,73 cm (linkervoet) 
lang. Julie is 195 cm lang en zegt dat haar voeten 
hun huidige grootte hebben bereikt rond de 

leeftijd van 16-17 jaar. Op haar 
rechtervoet staat een tattoo 

van een madeliefje, haar 
favoriete bloem.

Grootste borstomvang ooit (mannen)
Robert Earl Hughes (VS) had een borst-
omvang van 315 cm. Gedurende een 
periode van zijn leven (1926-1958) was 
Robert met 484 kg de zwaarste persoon 
ter wereld. 

Het breedste middel ooit behoorde 
toe aan Walter Hudson (VS, inzet). Op zijn 
hoogtepunt van 302 cm had zijn middel 
meer dan 3 keer de omtrek van die van 
een gemiddelde Amerikaanse man van 
middelbare leeftijd.

Voor haar bruiloft 

in 2019 liet Julie een 

paar schoenen maken 

met maat 49,5.

De 6 oogspieren bewegen meer dan 
100.000 keer per dag, waardoor ze de 
actiefste spieren zijn; de orbicularis 
oculi, die het ooglid in slechts 0,1 sec. 
sluit, is de snelste spier.

Het dijbeen is het langste 
bot. Het kan 50 cm lang 
worden bij iemand van 
1,80 m.

Met een lengte tot 60 cm is de 
sartorius (of kleermakersspier) de 
langste spier, die van de heup tot 
onder de knie loopt.

De grootste ader is de 
vena cava inferior, die 
zuurstofarm bloed van 
de onderste helft van het 
lichaam terug naar het hart 
voert. De gemiddelde dia-
meter bij een volwassene 
is ongeveer 2 cm.

Het grootste inwendige 
orgaan is de lever, die 
1,5 kg zwaar en 22 cm lang 
kan worden. Het grootste 
orgaan is de huid. Een ge-
middelde volwassen man 
heeft 1,5-2 m2 huid.

De vingertoppen zijn het 
aanraakgevoeligste deel 
van het lichaam. Ze kunnen 
2 contactpunten onder-
scheid die slechts 2 mm uit 
elkaar liggen.

DNA is het grootste mole-
cuul in menselijke cellen. 
Het kan een lengte van 2 m 
bereiken.

De stijgbeugel in het mid-
denoor is het kleinste bot, 
met een gemiddelde lengte 
van slechts 3 mm.

De snelste vernieuwing van 
lichaamscellen vindt plaats 
in de bekleding van de dar-
men, waar cellen om de 3-4 
dagen worden vernieuwd.

De kuit is het minst aan-
raakgevoelige deel van het 
lichaam. Hij is 22,5 keer 
minder gevoelig dan de 
vingertoppen (zie boven).

ANATOMIE: HET MENSELIJK 
LICHAAM IN RECORDS

Langste benen 
(vrouwen)

Maci Currin uit Cedar 
Park, Texas, VS, had 
per 21 februari 2020 
een 135,2 cm lang 
linkerbeen en een 
134,3 cm lang rechter-
been. Met haar lengte 
van 205,7 cm hoopt 
Maci in de voetsporen 
te treden van haar 
voorgangster Ekate-
rina Lisina (RUS), die 
met 205,16 cm nog steeds 
het  langste model is.
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AVONTURIERS

Eerste reis om de wereld

Eerste reizigers rond de wereld

NAAM
NATIONALITEIT FUNCTIE

Juan Sebastián de Elcano Baskenland Navigator/kapitein

Francisco Albo
Griekenland Stuurman

Miguel de Rodas
Griekenland Bootsman

Juan de Acurio
Baskenland Stuurman

Martín de Judícibus Italië
Hofmeester

Hernando de Bustamante Spanje
Barbier

Hans aus Aachen 
Duitsland Kanonnier

Diego Gallego
Spanje

Eerste matroos

Nicolás el Griego
Griekenland Eerste matroos

Miguel Sánchez de Rodas Griekenland Eerste matroos

Francisco Rodrigues Portugal Eerste matroos

Juan Rodriguez
Spanje

Eerste matroos

Antonio Hernández 

 Colmenero 

Spanje
Eerste matroos

Juan de Arratia
Baskenland Matroos

Juan de Santandrés Spanje
Matroos

Vasco Gomes Galego Portugal Matroos

Juan de Zubileta 
Baskenland Bediende

Antonio Pigafetta Lombardo Italië
Toegevoegd bemanningslid 

(en chroniqueur van de reis)

-------------------------------------------------------------------------------------

Martín Mendez
Spanje

Notaris/accountant

Pedro de Tolosa
Baskenland Matroos/steward

Ricarte de Normandía Frankrijk
Timmerman

Roldán de Argote 
België

Kanonnier

Felipe de Rodas
Griekenland Eerste matroos

Gómez Hernández
Spanje

Eerste matroos

Ocacio (Socacio) Alonso Spanje
Eerste matroos

Pedro de Chindurza
Baskenland Bediende

Vasquito Gallego
Spanje

Bediende

Juan Martin(ez)
Spanje

Toegevoegd bemanningslid

Maestre Pedro 
Spanje

Toegevoegd bemanningslid

Simón de Burgos
Portugal Toegevoegd bemanningslid

De laatste 12 namen zijn die van bemanningsleden die in juli 1522 in Kaapverdië gevangen 

zijn genomen. Zij konden de reis pas voltooien na hun vrijlating.

In 2019 was het 500 jaar geleden dat de Portugese 

ontdekkingsreiziger Ferdinand Magellaan (rechts 

afgebeeld) begon aan wat de eerste reis om de wereld 

zou worden. Veel van de 239 mannen (onder wie Magel-

laan) die vanuit Spanje vertrokken, zouden nooit meer 

terugkeren naar Europa, maar 1 enkel schip haalde het 

wel, in 1522. 500 jaar later viert GWR de over het hoofd 

geziene pioniers achter de eerste mondiale rondvaart, 

onder wie Magellaans onverschrokken vervanger en 

het handjevol bemanningsleden (zie onderstaande 

tabel) dat de volledige afstand aflegde, al liepen enkelen 

vertraging op...
De expeditie van 5 schepen, op 20 september 1519 (1) 

vertrokken uit Sanlúcar de Barrameda in Andalusië, 

Spanje, doorstond muiterij en scheurbuik om op 21 oktober 

1520 (2) een zeestraat in het zuiden van Chili te bereiken, 

later vernoemd naar Magellaan. 1 schip ging verloren, 

1 ander keerde terug naar Spanje na een tweede muiterij.

De rest stak met succes de Grote Oceaan over, maar op 

27 april 1521 sloeg het noodlot toe: Magellaan en een groot 

deel van zijn bemanning kwamen om het leven (of vlucht

ten) tijdens een schermutseling op het eiland Mactan, nu 

Filippijns (3). Omdat ze met te weinig mensen waren, werd 

besloten om de Concepción tot zinken te brengen, waarna de 

bemanning zich verzamelde op de 2 overgebleven schepen.

Op 8 november (4) bereikte het gezelschap eindelijk 

zijn beoogde bestemming, de Molukken (of ‘Specerijen

eilanden’) in Indonesië en begon het aan de terugreis; het 

vlaggenschip Trinidad stootte echter lek en de bemanning 

moest worden achtergelaten. De Spaanse navigator Juan 

Sebastián de Elcano (‘Elkano’ in het Baskisch) leidde de 

uitgeputte groep terug naar Europa op de Victoria, waarbij 

hij op 19 mei 1522 (5) Kaap de Goede Hoop rondde.

 Nadat het schip echter op 9 juli (6) in de Kaapverdische 

archipel was aangekomen, werd een groep van 12 matro

zen gevangengenomen. (Eenmaal vrijgelaten, maanden 

later, hebben ook zij de reis voltooid, dus ook zij verdienen 

erkenning). Slechts 18 bemanningsleden gingen door naar 

Spanje en bereikten Sevilla op 8 september 1522 (7), waar

mee de reis die bijna 3 jaar eerder begon voltooid was.

De Elkano Foundation viert momenteel de 500e verjaar

dag van deze prestatie evenals de multinationale diversi

teit van de bemanning. Op de website van de stichting is 

een tijdlijn te vinden die de haltes van die historische reis 

en de voortgang van de expeditie weergeeft. Meer informa

tie vind je op elkanofundazioa.eus/en.

3

De reis werd ondernomen met rudimen
taire instrumenten zoals astrolabia, die 
gebruikmaken van hemellichamen om 
de breedtegraad te bepalen.

De 381 zakken kruidnagels die de 
Victoria meebracht, waren meer dan 
2 keer de totale kosten van de hele 
expeditie met 5 schepen waard!

De beman-ning sprak over het ontmoeten van ‘reuzen’ in Patagonië, waarschijnlijk leden van de statueske Tehuelche (Aóni-kenk)-stam.

Henrique de Malaca (alias ‘Panglima 
Awang’), een slaaf die Magellaan in het hui
dige Maleisië rond 1511 kocht, had de eer
ste persoon kunnen zijn die om de wereld 
reisde. Maar zijn verplaatsingen na 1 mei 
1521 in de Filippijnen zijn onbekend.
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Het schip dat overleefde

De Victoria, waarop de eerste reis om de 

wereld werd voltooid, had 4 dekken en was 

ongeveer 27 m lang, met 290 m2 zeil. Het was 

een nao: een stevig langeafstandszeilschip dat 

veel gebruikt werd als koopvaardijschip en 

voor troepentransport. De hoge zijkanten en de 

hoge achter en voorstevens hielpen om ente

raars uit kleinere vaartuigen af te schrikken. 

Hierboven zie je een weergave van de Victoria 

uit de kaart Maris Pacifici uit 1589 van de Belgi

sche cartograaf Abraham Ortelius.

De reis in kaart brengen Onderstaande kaart is een benadering van de reis rond de wereld van Magellaan en 
Elcano die in ca. 1544 door de Genuese cartograaf Battista Agnese werd gemaakt, 
zo’n 20 jaar na de terugkeer van de expeditie naar Spanje. Bovenstaande kaart is 
een modernere weergave van de uiteindelijke route, zij het nog steeds gebaseerd 
op details uit de toenmalige logboeken. Hij toont de verschillende landingsplaatsen 
tijdens de reis, evenals de etappes onder Magellaan (rood) en Elcano (groen).

AVONTURIERS
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Een verhaal van twee kapiteinsHoewel Magellaan veel van de lof heeft ontvangen voor deze wereldprimeur, is het uiteindelijke succes ervan te danken aan Juan Sebastián de Elcano (zie hieronder). De eerste stuurman van de Concepción (een van de oorspronkelijke 5 schepen van de expeditie) nam de leiding over na het overlijden van Magellaan. Een van de beloningen bij zijn terugkeer was een wapenschild met de tekst Primus circumdedisti me (‘Eerste die rond mij is gevaren’). Zijn geluk zou echter niet aanhouden... op 24 juli 1525 voer Elcano terug naar de Specerijeneilanden, maar stierf onderweg aan ondervoeding.

V: Waarom werd de Elkano Foundation opgericht?A: De stichting is opgericht met instemming van verschillende Baskische instellingen en naar aanleiding van oproepen van de bevolking van Getaria, de geboorteplaats van Juan Sebastián de Elcano. De viering van het vijfde eeuwfeest van de eerste reis om de wereld begon in augustus 2019 en duurt tot september 2022. 
V: Wat doet de Elkano Foundation?A: Onze ambitie is om te leren van het verleden. Om dat te doen, moeten we nieuwsgierigheid stimuleren. We moeten ons verdiepen in de geschiedenis en de sociale modellen van het verleden onderzoeken, zodat we ze in de huidige context kunnen analyseren en de toekomst kunnen heroverwegen.

V: Aan welke belangrijke projecten werken jullie?A: De gebeurtenissen van 500 jaar geleden vormen de basis voor ons om na te denken over vragen die geïnspireerd zijn door die opmerkelijke reis: de relatie tussen kuststeden en de zee, duurzaamheid, de impact van wetenschap en technologie op de ontwikkeling van de samenleving, het naast elkaar leven van culturen en globalisering. Die eerste reis rond de wereld had buitengewone gevolgen, niet alleen voor de lokale gemeenschap maar ook voor de planeet. Niets zou ooit nog hetzelfde zijn.

6

2

1
7

5

4

Magellaan was de eerste 
die de naam Mar Pacifico 
(‘Vreedzame Zee’) gebruikte.
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Social media

204

KUNST EN MEDIA

Meest bekeken video online
De videoclip voor ‘Despacito’ van Luis Fonsi, 
met Papa Yankee (beiden PRI), blijft de meest 
bekeken video, met 6.731.095.978 views. Het is 
ook de eerste YouTube-video met 5 miljard 
views, een mijlpaal die op 4 april 2018 werd 
bereikt.

Meest bekeken YouTube-video in 24 uur 
‘Boy with Luv’ van BTS (KOR), met Halsey 
(VS), is officieel erkend door YouTube als de 
muziekvideo met de meeste views op één dag: 
74,6 miljoen op 12 april 2019. 3 maanden later 
bleek echter dat ‘Paagal’ (‘Mad’) van de Indiase 
rapper Badshah (geb. Aditya Singh) in totaal 75 
miljoen views had verzameld in 24 uur nadat 
het op 10 juli 2019 op YouTube was geüpload. 
Er werd echter gemeld dat ‘Badshah en zijn 
vertegenwoor-
digers adver-
tenties hadden 

gekocht van Google en YouTube die de video 
ingebed hadden of de fans er op een andere 
manier naartoe hadden geleid’, waardoor de 
kijkcijfers kunstmatig werden opgeblazen. 

Het ‘kopen van views’ is een gangbare 
praktijk in de muziekindustrie, waar-
door acts views voor hun muziekvideo’s 

kunnen registreren door fans die seconden 
van een gelinkte advertentie bekijken. Als 
gevolg hiervan zou YouTube bezig zijn om de 
manier waarop zijn kijkcijfertechnologie werkt 
opnieuw tegen het licht te houden.

Meest gelikete afbeelding op Instagram
De populairste foto op de website voor het delen 
van foto’s en video’s blijft die van een bruin, 
gespikkeld ei, met meer dan 54,3 miljoen likes 
per 13 april 2020. De foto werd voor het eerst 
gepost op 4 januari 2019 door de Egg Gang, 
die er gebruik van maken als een platform om 
mensen te ondersteunen die lijden aan stress 
en angst door de druk van social media.

Top 10 meestverdienende YouTube-sterren van 2018–2019
Naam Inkomsten Genre
1. Ryan Kaji (VS, links) $26 mln. (€ 23,8 mln.) Kinderen
2. Dude Perfect (VS) $20 mln. (€ 18,3 mln.) Sport en 

stunts
3. Anastasia Radzinskaya (RUS, onder) $18 mln. (€ 16,5 mln.) Kinderen
4. Rhett & Link (ofwel Rhett McLaughlin  
en Charles Lincoln Neal, beiden VS)

$17,5 mln. (€ 16 mln.) Comedy

5. Jeffree Star  
(ofwel Jeffrey Lynn Steininger jr., VS)

$17 mln. (€ 15,5 mln.) Make-up

6. ‘Preston’ (ofwel Preston Arsement, VS) $14 mln. (€ 12,8 mln.) Gamen
=7. ‘PewDiePie’ (ofwel Felix Kjellberg, SWE) $13 mln. (€ 11,9 mln.) Gamen
=7. ‘Markiplier’ (ofwel Mark Fischbach, VS)  $13 mln. (€ 11,9 mln.)  Gamen
9. ‘DanTDM’ (ofwel Daniel Middleton, GB) $12 mln. (€ 11 mln.) Gamen
10. ‘VanossGaming’ (ofwel Evan Fong, CAN) $11,5 mln. (€ 10,5 mln.) Gamen
Bron: Forbes; omrekeningen per 1 juni 2019

Meeste volgers op TikTok
Charli D’Amelio (VS) werd op 22 april 2020 de eerste 
persoon met 50 miljoen TikTok-volgers. Op 30 april 
had ze 52.037.851 fans. Ze bereikte de toppositie in 
slechts 10 maanden, nadat ze in de zomer van 2019 
was begonnen met het uploaden van dansclips. 

TikToks meest gevolgde man is Zach King (VS). 
Zijn video’s vol ‘digitale vingervlugheid’ leverden hem 
per dezelfde datum 42.023.513 volgers op.

Meestverdienende YouTuber (huidig)
Volgens schattingen van Forbes heeft 

Ryan Kaji (geb. Ryan Guan, VS) tus-
sen 1 juni 2018 en 1 juni 2019 een 
bedrag van $26 mln. (€ 23,8 mln.) 

verdiend. De 8-jarige werd voor 
het eerst beroemd met zijn uit-
pakkanaal ‘Ryan ToysReview’. 
Nu omgedoopt tot ‘Ryan’s 

World’, omvat het ook fami-
lie-uitjes en leuke weten-
schapsdemonstraties; het 
kanaal had 24,8 miljoen 
abonnees verworven per 
1 mei 2020.

Meeste video’s van een muzikant met 
1 miljard views op YouTube 

Per februari 2019 had de Puerto Ricaanse popster 
Ozuna (Jan Carlos Ozuna Rosado) 7 muziekvideo’s 
op YouTube met elk meer dan 1 miljard views. Hij 
deelt ook het record voor de meeste weken op nr. 1 
van Billboard’s Top Latin Albums (mannen). Zijn 
Odisea (2017) stond 46 weken lang bovenaan, net als 
X 100PRE (2018) van collega-reggaetonartiest Bad 
Bunny (geb. Benito Antonio Martínez Ocasio, PRI).

Meest gevolgde eend op Instagram 
Het account ‘minnesotaduck’, van 
eend Ben Afquack en baasje Derek 
Johnson (VS), heeft 79.068 volgers 
vergaard. De pekingeend ging voor 
het eerst viral met een video waarin 
hij met zijn poten drumt.

Instagrams  meest gevolgde kat 
is Nala, met 4.360.373 fans. Het ver-
haal van de siamees/pers is er een van 
arm naar rijk, na te zijn geadopteerd 
uit een dierenasiel in Los Angeles, 
Californië, VS. Ze woont nu samen met 
Varisiri ‘Pookie’ Methachittiphan en 
Shannon Ellis (beiden VS).

Anastasia is geboren met hersenverlamming. Haar ouders begonnen 
video’s van haar te maken om vrienden en familie te informeren over haar 
gezondheid, wat leidde tot een reeks enorm populaire YouTube-kanalen. 
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Meest geabonneerde YouTube-kanaal
Platenlabel en filmproductiebedrijf T-Series 
(IND) heeft meer dan 138 miljoen abonnees 
verzameld. Andere YouTubers bovenaan in 
hun respectievelijke categorieën zijn volgens 
SocialBlade onder andere:
• Comedy: ‘PewDiePie’ (SWE, zie tabel tegen-
over); 104 miljoen abonnees.
• Gamen: ‘Fernanfloo’ (ofwel Luis Fernando 
Flores Alvarado, SLV); 35,9 miljoen abonnees.
• Muziek: Justin Bieber (CAN); 53,5 miljoen 
abonnees.
• Huisdieren en dieren: ‘Brave Wilderness’, 
gepresenteerd door Coyote Peterson (VS); 
15,9 miljoen abonnees.
• Wetenschap en technologie: ‘Vsauce’, gepre-
senteerd door Michael Stevens (VS); 15,6 mil-
joen abonnees. 

Snelste tijd om 1 miljoen volgers te bereiken op TikTok
Op 25 september 2019 had boyband BTS (KOR) slechts 
3 uur en 31 min nodig om 1 miljoen fans te vergaren 
op TikTok. De app stelt gebruikers in staat om hun 
zelfgemaakte video’s (van dans en playbackacts tot 
goocheltrucs en parkour) te uploaden en die van 
andere artiesten te bekijken. De video’s hebben een 
limiet van 15 sec, maar gebruikers kunnen video’s in 
loops combineren om content van 1 minuut te maken.

Meeste volgers op Twitter 
De voormalige Amerikaanse president Barack 
Obama heeft 116.397.276 Twitter-volgers, meer dan 
wie ook op het microblogplatform. De Canadese 
popster Justin Bieber staat momenteel op de tweede 
plaats, met 111.255.013 volgers.

De voormalige nr. 1, de Amerikaanse singer-song-
writer Katy Perry (geb. Katheryn Hudson), staat derde 
op de lijst, hoewel haar 108.506.809 fans haar nog 
steeds de meest gevolgde vrouw op Twitter maken.

Meest gevolgde Mixer-kanaal
Professionele gamer ‘Ninja’ (ofwel Richard 
Tyler Blevins, VS) heeft 3.039.855 volgers. 
Ninja verhuisde op 1 augustus 2019 van 

Twitch naar Microsofts 
Mixer en werd daar 
meteen het populairste 
kanaal. Ondanks zijn 
vertrek heeft hij nog 
steeds wel het meest 
gevolgde Twitch-ka-
naal, met meer dan 14,7 mil-
joen fans.

Het kanaal van Ninja is ook 
het meest bekeken Mixer-ka-
naal, met 59.432.637 views, net 
voor de Spaanse gamer David 

Cánovas Martínez, beter bekend als ‘TheGrefg’.

Meest gelikete persoon op Facebook 
 (vrouwen) 
De Facebook-pagina van zangeres Shakira 
(geb. Shakira Isabel Mebarak Ripoll, COL) telt 
99.930.971 likes. Zie linksonder voor de meest 
gelikete persoon op Facebook.

Meeste volgers op Weibo 
De Chinese zangeres, actrice en tv-presen-
tatrice Xie Na heeft in totaal 125.332.618 fans 
verzameld op de microblogwebsite, zoals 
bevestigd door vertegenwoordigers van Weibo 
op 25 april 2020.

Weibo’s meest gevolgde man is tv-ster He 
Jiong (CHN), met 118.812.459 fans per dezelfde 
datum. Hij is al meer dan 20 jaar presentator 
van het tv-programma Happy Camp.

Meeste volgers op Twitter voor een locatie
Het Twitter-account voor het Museum of 
Modern Art (@MuseumModernArt) in 
New York heeft 5.381.330 volgers, net 
iets meer dan de Britse Tate Gallery.

Meest bekeken nieuwe muziek-
video van een soloartiest op You-
Tube in 24 uur
Op 27 april 2019 noteerde Taylor 
Swift (VS) 65.200.000 views voor 
‘ME!’, met Brendon Urie van Panic! 
at the Disco.

Snelste tijd om 1 miljoen volgers te 
bereiken op Instagram
Op 15 oktober 2019 bereikte Jennifer 
Aniston (VS) in 5 uur en 16 min de mijl-
paal van 1 miljoen volgers. De actrice 
trok bijna 5 miljoen volgers binnen 
12 uur na haar eerste post: een selfie 
met de andere Friends-sterren Lisa 
Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc, 
Matthew Perry en David Schwimmer. 
Op 6 februari 2020 was Perry (inzet) de 
laatste van het stel om op Instagram te 
gaan en noteerde binnen een dag een 
indrukwekkende 4,4 miljoen volgers.

Meeste volgers op Instagram (vrouwen) 
Singer-songwriter Ariana Grande (VS) heeft 
182.260.250 Instagram-volgers verworven.

Juventus-spits Cristiano Ronaldo (PRT) heeft met 
214.941.702 de meeste volgers op Instagram. Dank-
zij zijn enorme succes op het voetbalveld, waaronder 
gedenkwaardige perioden bij Manchester United en 
Real Madrid, is Ronaldo tevens de meest gelikete per-
soon op Facebook, met 122.525.916 likes.

Ariana Grande heeft ook de meeste abon-
nees voor een muzikant op YouTube (vrou-

wen), met meer dan 40,6 miljoen fans.

Het enthousiaste onthaal van de Friends-ster op Insta-
gram heeft mogelijk te maken met geruchten over een 

25ste verjaardagsspecial van de populaire sitcom. 
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