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Fundgrube is het mooie Duitse woord voor 'rijke bron'. Ons
Duitslandweb-archief is zo'n bron. Omdat het Duitsland Instituut
Amsterdam 20 jaar bestaat in 2016, duiken we regelmatig pareltjes op
uit dit archief.
Nederland doet dit jaar niet mee aan het EK voetbal, maar Duitsland speelt zijn
eerste EK-wedstrijd zondag 12 juni tegen Oekraïne. Op 16 juni volgt de wedstrijd
tegen Polen en op 21 juni tegen Noord-Ierland. Als die Mannschaft het toernooi
wint, is het voor de vierde keer Europees kampioen, na 1972, 1980 en 1996.
Wereldkampioen werden ze al vier keer: in 1954, 1974, 1990 en in 2014, toen de
ploeg van Joachim Löw Argentinië op het nippertje wist te verslaan.
Duitsland wereldkampioen na spannende ﬁnale
De overvolle Fanmeile in Berlijn ontplofte op 13 juli 2014 van blijdschap toen de
scheidsrechter het eindsignaal ﬂoot. Tot de laatste minuut moesten Duitsers de
adem in houden. Merkel, die bij de Russische president Poetin en FIFA-baas Sepp
Blatter op de tribune zat, bezocht samen met president Gauck die Mannschaft in
de kleedkamer. Feierbiest Merkel had na de eerdere 4-0 overwinning van
Duitsland op Portugal ook al meegedaan een Kabinenparty. "Kan dat waar zijn?
Dat de kanselier echt van voetbal houdt?" vroeg de Süddeutsche Zeitung zich
verbaasd af. Lees meer over Duitsland op het WK 2014
Voetbalwoordenboek Duits
Schwalbe kennen we wel, maar wat bedoelt een Duitser eigenlijk met een
Fallrückzieher, een Blutgrätsche of de Bananenﬂanke? En hoe zit dat met dat
Schland, waar Duitsland het tijdens WK's en EK's altijd over heeft? Lees meer over
vreemde en minder vreemde voetbalwoorden in het voetbalwoordenboek Duits
Nederlandse scholieren over het Duitse elftal
Generaties Nederlanders groeiden op met een negatief beeld van het Duitse
elftal. Maar hoe kijken scholieren die met een ander Duitslandbeeld zijn
opgegroeid naar het team van bondscoach Löw? Duitslandweb sprak bij het vorige
EK in 2012 een klas 3 VWO'ers in Amsterdam. Die hadden nog nooit gehoord van
het spuugincident tussen Rijkaard en Völler of van Koeman die zijn achterste met
een Duits shirt afveegde. “De Duitsers zijn gewoon goed, ze hebben een
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winnaarsmentaliteit.” Lees het hele artikel
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