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Wereldrecords 
Vandaag een puzzel met een aantal leuke wetenswaardigheden. We zijn op zoek naar de juiste gegevens 
bij zeventien officieel gevestigde wereldrecords. Welke getallen lijken u haalbaar? Zet de drie letters van 
de juiste recordgegevens in het schema hierboven, en u krijgt een Nederlands wereldrecord. 
 

1. Aantal mensen op tien motorfietsen (India, 2001):  101 [HOE], 151 [DEH], 201 [DEL] mensen 

2. De zwaarste appel in kilogrammen (Japan, 2005):  1.35 [ZWA], 1.85 [ANG], 2.35 [OOG] kilogram 

3. Het snelheidsrecord pizza eten (België, 2006):  14.9 [ARW], 19.9 [STE], 24.9 [TEV] seconden 

4. Aantal boeken achterstevoren uittypen (Italië, 2005): 58 [GOU], 68 [ASD], 78 [EKA] boeken 

5. Auto laten balanceren op het hoofd (Engeland, 1999): 139.6 [TER], 159.6 [DVI], 179.6 [EKI] kilogram 

6. Meeste push-ups in een uur (Engeland, 2007):  1140 [(200], 1540 [WAS], 1940 [S(4] push-ups 

7. Wereldrecord grootste Tea Party (Japan, 2006):   8718 [5)I], 10718[LAN], 14718 [74M] mensen 

8. Jongste radiopresentator (Amerika, 2003):  3 [STE], 5 [M)W], 7 [200] jaar 

9. Zwaarste gouden munt (Canada, 2007):   60 [MAA], 80 [8DE], 100 [ERD] kilogram 

10. Kleinste hond (lengte) (Amerika, 2005):   10.2 [RT2], 15.2 [IN2], 20.2 [REC] centimeter 

11. De langste man (Amerika, 1940):   2.32 [ORD], 2.52 [007], 2.72 [003] meter 

12. Langste hoofdharen (vrouw) (China, 2004):  3.63 [MEP], 4.63 [ELE], 5.63 [INN] meter  

13. Langste oren van een konijn (Amerika, 2003):  59 [NIG], 79 [EDE], 99 [PEL] centimeter 

14. De zwaarste citroen in kilogrammen (Israël, 2003): 3.3 [STE], 4.3 [KAM], 5.3 [RLA] kilogram 

15. De langste stoet Ferrari’s (Engeland, 2007):  185 [PEN], 385 [NDG], 585 [RAD] Ferrari’s 

16. Meeste parachutesprongen in 24 uur (Engeland, 2007): 440 [IOS], 540 [SPO], 640 [EME] sprongen 

17. De zwaarste robijn ter wereld (China, 2005):  4.12 [ET?], 8.12 [TEN], 12.12 [RT!] kilogram  

 

De oplossing van deze puzzel hoeft u niet in te sturen. Over twee weken is er weer een ladderpuzzel. Het 
antwoord van de ladderpuzzel van twee weken geleden kunt u nog tot 28 januari insturen. 
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