
 

Horizontaal       Verticaal 
2 Hoevaak heeft Bohemian Rhapsody op nummer 1 

gestaan van 1999 tot en met 2021? ___ keer. 
4 Over welke ‘Sultans’ zingt de band Dire Straits? 
6 Van welke band stond in 2021 de cover van “The 

Sound of Silence” hoger genoteerd dan het origineel? 
10 Hoe heet het album dat The Weeknd in 2022 

uitbracht? 
12 Van wat was Aretha Franklin ‘the Queen’? 
13 Welk liedje hebben zowel Leonard Cohen, Jeff 

Buckley en Lisa Lois gezongen? 
16 Welk Nederlandstalig liedje heeft als enige een keer 

op nummer 1 gestaan? 
20 Over welke naam zingt Henk Westbroek in het liedje 

“Zelfs je naam is mooi”? 
21 Hoe heet het genre waar Bob Marley in zingt? 
22 Welke zangeres is bekend van hits als “Denis” en 

“Heart of Glass”? 
24 Welke band bracht in 2022, 31 jaar na het overlijden 

van de zanger, een nieuw liedje uit? 
26 Welk titel van een liedje hebben Lionel Ritchie en 

Adele gemeenschappelijk? 
27 Welk liedje was, in 2021, de hoogste nieuwe 

binnenkomer in de Top2000? De ____ 
28 In welk liedje zingt John Lennon over een wereld 

zonder grenzen, bezittingen en religie? 
 

1 Welke Nederlandse band was, in 2021, de 
hofleverancier van de Top2000? 

3 Welke band bracht in 2021 het album “Music of the 
Spheres” uit? 

5 Hoe heet de band die Paul McCartney begon in 1971? 
7 Welke band heeft hits als “Fool’s Overture” en 

“Dreamer”? 
8 Welk liedje van The Four Seasons werd in 2017 

gecoverd door de Italiaanse band Måneskin? 
9 Over welke stad zingen Freddie Mercury en 

Montserrat Caballé? 
11 Welke Amerikaanse zanger overleed op 20 januari 

2022? 
14 In welke Engelse stad is de band The Beatles 

ontstaan? 
15 Welk Amerikaans festival vond plaats in augustus 

1969? 
17 Welke Nederlandse band stopte er in 2022, na 40 

jaar, mee? De ___ 
18 Over welk land heeft de band Het Goede Doel 

getwijfeld? 
19 Hoe heet het debuutalbum van de band Pearl Jam? 
23 Welk liedje was, tot het in 2021 van de troon 

gestoten werd, het langste liedje in de Top2000? 
25 Van welk album van The Who komt ‘de tune’ van de 

Top2000 vandaan? 
 


