
Nieuws: BZN populairste artiest in jubileumuitgave Top 40 

Dossier 

 

Vandaag verschijnt het Top 40 Dossier 2005 op cd-rom. Deze 

jubileumuitgave staat in het teken van 40 jaar Top 40. De cd-

rom is ontwikkeld door Softmachine en wordt aan de handel 

aangeboden via Heartselling (bestelnummer 7800095, ppd 

€11,90). 

 

Top 40 Dossier is de digitale variant van het papieren 

Hitdossier en bevat gegevens over meer dan 350.000 

hitnoteringen, verdeeld over meer dan 17.000 hitsingles, 7.500 

albums en 15.000 artiesten. Het is de vijfde keer dat dit 

naslagwerk op cd-rom verschijnt. Het schijfje bevat een 

volledig overzicht van alle hits tot en met 30 juni jl., met 

een updatemogelijkheid om de lijsten van de tweede helft van 

dit jaar (t/m 31 december 2005) via internet binnen te halen. 

Naast de Top 40 en Tipparade zijn ook andere door GfK Mega 

Charts samengestelde lijsten, zoals de Mega Charts Album Top 

100, de Mega Dance Top 30 en de Mega Verzamelalbum Top 30, te 

raadplegen en doorzoeken. Door middel van een speciale 

internetlink kan via MSN worden geluisterd naar 30-

secondenpreviews van tienduizenden songs. 

 

Van alle artiesten in het Top 40 Dossier 2005 is BZN de 

populairste. Deze uitslag wordt verkregen als het puntenaantal 

van al hun noteringen in de Top 40 en Album Top 100 wordt 

gecombineerd. Verder is BZN de succesvolste artiest in de 

Album Top 100-lijst, heeft de meeste hits gescoord (uitgedrukt 

in entries in de Top 40, Tipparade en Album Top 100) en heeft 

het grootste aantal hits gehad in de Top 40. Wordt alleen naar 

de Top 40 gekeken, dan is Golden Earring de succesvolste 

Nederlandse artiest, zowel in punten (9093 punten) als aantal 

genoteerde weken (389 weken, dus ruim 7,5 jaar). De Haagse 

band komt vlak na resp. The Rolling Stones, Madonna, Michael 

Jackson en de Beatles. Verder heeft Golden Earring ruim 40 

jaar in de Top 40 gestaan: de eerste notering is van 25 

september 1965 en de jongste single I’ve Just Lost Somebody 

had op 12 maart 2005 de laatste Top 40-notering. Daarmee heeft 

Golden Earring de langste periode van Top 40-hits van alle 

Nederlandse artiesten. Uit Top 40 Dossier 2005 komt ook naar 

voren dat Marco Borsato de meeste Nederlandse nummer-1-hits 

gescoord heeft. Naast dergelijk poptrivia en vele zoekfuncties 

bevat de cd-rom onder meer 25 Top 40-jingles. Ook biedt de cd-

rom consumenten de mogelijkheid hun eigen platenverzameling 

bij te houden. 

 

Er zal veel aandacht aan deze cd-rom worden besteed via radio 

(538, Radio 10 Gold en Radio Veronica) en tv (TMF). 


