GWR2021_Boek_NL.indb 68

21-06-20 18:07

Grootste mondopening
Pac-Man legt het af tegen Isaac Johnson (VS), die zijn mond 9,34 cm kan open
sperren, zeker genoeg om een honkbal te
bevatten. Zijn mondopening, de afstand
tussen de bovenste en onderste snijtanden,
werd op 15 april 2019 gemeten in Bloomington, Minnesota, VS. Isaac was pas 14
jaar oud toen hij het record opeiste dat
in 2015 voor het laatst was gevestigd
door Bernd Schmidt (DEU) met 8,8
cm. Ontdek meer over Isaac en zulke
records op blz. 74-75.
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Lichaamsdelen
Meeste vingers en tenen
Op 11 november 2014 werden
bij Devendra Suthar (IND) in Himatnagar, Gujarat, India, in totaal 28 vingers (14) en tenen (14) geverifieerd.
Devendra zegt dat polydactylisme
geen invloed heeft op zijn werk als
timmerman, hoewel hij extra voorzichtig 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
vinger
nagels op een paar
handen (vrouwen)
De professionele manicure Ayanna Williams
(VS) heeft haar vingernagels 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.

Grootste
voetrotatie
Maxwell Day (GB) kan
zijn rechtervoet 157°
draaien, zoals geverifieerd op 23 september 2015 in Londen.
Hij kan zijn linkervoet 143° draaien.
Maxwell meldde zich
op de Minecraft-conventie Minecon 2015,
waar hij een foto zag van
de toenmalige recordhouder Moses Lanham
en GWR-medewerkers
vertelde dat hij het nog
beter kon. Hij voelt geen
pijn bij het draaien van
zijn voeten.

Langste oorlellen (uitgerekt)
Monte Pierce (VS) kan zijn oorlellen uitrekken 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 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, rechtsonder, geb. 29 november
1990). Ze was 24 jaar en
282 dagen oud toen haar
baard op 7 september 2015
werd gemeten.

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 toebehoord aan Thomas Wedders (GB), een
achttiende-eeuwse circusartiest wiens prominente 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,
deld
verzekerde zijn neus voor € 5 mln.
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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.

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 schoenen met 7 cm dikke
zolen dragen, om te
voorkomen dat haar
nagels over de grond
zouden slepen.
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MENSEN
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 rechterbeen. Met haar lengte
van 205,7 cm hoopt
Maci in de voetsporen
te treden van haar
voorgangster Ekaterina Lisina (RUS), die
met 205,16 cm nog steeds
het langste model is.

ANATOMIE: HET MENSELIJK
LICHAAM IN RECORDS
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.
De stijgbeugel in het middenoor is het kleinste bot,
met een gemiddelde lengte
van slechts 3 mm.

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 diameter 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 gemiddelde volwassen man
heeft 1,5-2 m2 huid.

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.

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.

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

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

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

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

De kuit is het minst aanraakgevoelige deel van het
lichaam. Hij is 22,5 keer
minder gevoelig dan de
vingertoppen (zie boven).
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DNA is het grootste molecuul in menselijke cellen.
Het kan een lengte van 2 m
bereiken.

De zeldzaamste bloedgroep is slechts bij
3 mensen vastgesteld. Het is een subtype
(h-h) van de Bombay-bloedgroep.
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Eerste reis om de wereld
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Magellaan was de eerste
die de naam Mar Pacifico
(‘Vreedzame Zee’) gebruikte.

De reis in kaar t br
engen
Onderstaande kaar
t is een benaderin
g van de reis rond
Elcano die in ca. 15
de wereld van Mage
44 door de Genues
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. Hij toont de versc
tijdens de reis, even
hillende landings
als de etappes onde
plaatsen
r Magellaan (rood
) en Elcano (groen).
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V: Waarom werd de
Elkano Foundation opg
ericht?
A: De stichting is opg
ericht met instemming
van
verschillende Baskis
che instellingen en naa
r aan
leiding van oproepen
van de bevolking van
Getaria,
de geboorteplaats van
Juan Sebastián de Elc
ano. De
viering van het vijfde
eeuwfeest van de eer
ste reis
om de wereld begon
in augustus 2019 en duu
rt tot
september 2022.

Een verhaal va
n twee kapitein
s
Hoewel Magellaan
veel van de lof he
eft ontvangen vo
deze wereldprim
or
eur, is het uiteinde
lijke succes er va
te danken aan Ju
n
an Sebastián de Elc
ano (zie hieron
der). De eerste stu
urman van de Co
ncepción (een van
oorspronkelijke 5
de
schepen van de ex
peditie) nam de
leiding over na he
t overlijden van Ma
gellaan. Een van
de beloningen bij
zijn terugkeer wa
s een wapenschild
met de tekst Prim
us circumdedisti me
(‘Eerste die rond
mij is gevaren’). Zij
n geluk zou echte
r niet aanhouden..
op 24 juli 1525 vo
.
er Elcano terug na
ar de Specerijene
landen, maar stier
i
f onderweg aan on
dervoeding.

V: Wat doet de Elkano
Foundation?
A: Onze ambitie is om
te leren van het verled
en. Om
dat te doen, moeten we
nieuwsgierigheid stim
uleren.
We moeten ons verdie
pen in de geschiedenis
en de
sociale modellen van
het verleden onderzoek
en,
zodat we ze in de huidig
e context kunnen ana
lyseren
en de toekomst kunnen
heroverwegen.

V: Aan welke belang
rijke projecten werke
n jullie?
A: De gebeurtenissen
van 500 jaar geleden
vormen
de basis voor ons om
na te denken over vra
gen die
geïnspireerd zijn doo
r die opmerkelijke rei
s: de rela
tie tussen kuststeden
en de zee, duurzaamhei
d, de
impact van wetensch
ap en technologie op
de ont wik
keling van de samenl
eving, het naast elkaar
leven van
culturen en globalise
ring. Die eerste reis ron
d de
wereld had buitengew
one gevolgen, niet alle
en voor
de lokale gemeensch
ap maar ook voor de pla
neet.
Niets zou ooit nog het
zelfde zijn.
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KUNST EN MEDIA

Social media

Alle records per 24 april 2020, tenzij anders aangegeven

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).

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, waardoor 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.

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
vertegenwoordigers advertenties hadden

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 verhaal 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).

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) tussen 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 uitpakkanaal ‘Ryan ToysReview’.
Nu omgedoopt tot ‘Ryan’s
World’, omvat het ook familie-uitjes en leuke wetenschapsdemonstraties; het
kanaal had 24,8 miljoen
abonnees verworven per
1 mei 2020.

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
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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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Het enthousiaste onthaal van de Friends-ster op Instagram heeft mogelijk te maken met geruchten over een
25ste verjaardagsspecial van de populaire sitcom.

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 mijlpaal 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.
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 tegenover); 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’, gepresenteerd door Michael Stevens (VS); 15,6 miljoen abonnees.

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-kanaal, met meer dan 14,7 miljoen fans.
Het kanaal van Ninja is ook
het meest bekeken Mixer-kanaal, 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.

KUNST EN MEDIA

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-songwriter 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.
Meeste volgers op Weibo
De Chinese zangeres, actrice en tv-presentatrice 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.

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 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 muziekvideo van een soloartiest op YouTube 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.

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. Dankzij zijn enorme succes op het voetbalveld, waaronder
gedenkwaardige perioden bij Manchester United en
Real Madrid, is Ronaldo tevens de meest gelikete persoon op Facebook, met 122.525.916 likes.

Ariana Grande heeft ook de meeste abonnees voor een muzikant op YouTube (vrouwen), met meer dan 40,6 miljoen fans.
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