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In de afgelopen 12 maanden is de vraag “Wie is de Mol?” het meest gesteld aan Google. Per maand

werd deze vraag gemiddeld ruim 90 duizend keer ingetypt op Google. Dit blijkt uit onderzoek van

SEMrush, een alles-in-een platform voor digitale marketingprofessionals. Dit onderzoek leidde tot

een top 40 van de meest gestelde vragen aan Google in Nederland.De data is verzameld tussen

februari 2016 en februari 2017.

In de top 40 van de afgelopen 12 maanden komen opvallend veel praktische vragen voor, zoals de
kooktijd van diverse groenten, wanneer bepaalde feestdagen vallen en welke hypotheek
mogelijkheden er zijn. Maar ook voor vragen van persoonlijke aard, zoals hoe je moet tongen of
wanneer de eisprong valt, werd de hulp van Google geregeld ingeroepen.

De vraag “Wie is de Mol” werd gemiddeld 90.5 duizend keer gesteld aan Google en valt te verklaren
uit de bijzonder grote populariteit van dit tv-programma, waarbij kijkers gedurende het seizoen
moeten proberen te raden wie de andere kandidaten probeert te ondermijnen. Afgelopen seizoen trok
elke aflevering rond de 2 miljoen kijkers. Geen wonder dat na de uitzending zoveel mensen op zoek
gaan naar het antwoord.

Hieronder kan een overzicht gevonden worden van de nummers één tot en met 40. Hierbij zijn de
getallen afgerond in verband met de categorisering van Google resultaten.

Vraag + gemiddeld aantal keren per maand gevraagd (afgerond)

wie is de mol 90500

wanneer is google opgericht 60500

wat eten we vandaag 49500

welke week is het 49500

wat betekent 40500

wie is de mol 2017 40500



hoe laat is het 33100

wat is mijn ip 27100

welke nl 27100

wie is de mol gemist 22200

hoeveel hypotheek kan ik krijgen 14800

wat is mijn auto waard 14800

wie is de mol 2016 14800

wat te doen vandaag 12100

hoe lang moeten aardappels koken 9900

hoe lang aardappels koken 9900

hoe lang moet een ei koken 9900

hoe groot is een voetbalveld 9900

hoe lang spruitjes koken 9900

hoe moet je tongen 9900

hoe oud is messi 9900

hoe verwijder je facebook 9900

hoeveel liter bloed heeft een mens 9900

hoeveel kan ik lenen hypotheek 9900

hoeveel ben je waard 9900

waar zitten gluten in 9900

waar zitten eiwitten in 9900

waarvan akte 9900

wanneer is pasen 9900

wanneer kinderbijslag 9900



wanneer zorgtoeslag 9900

wanneer eisprong 9900

wanneer verkiezingen amerika 9900

wat kost een crematie 9900

wat moet je doen als je je verveelt 9900

wat is sv loon 9900

wat moet ik doen 9900

wat is squirten 9900

wat te doen tegen misselijkheid 9900

wat is lupus 9900
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SEMrush is acompetitive research and business intelligence software that provides data andanalysis on paid and
organic search, website’s SEO, social media andlink-building activities worldwide. On top of being a powerful
competitiveanalysis toolkit, SEMrush offers necessary features to help companies optimizetheir own online
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