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Webgids WK voetbal 2010
Links, ﬁlmpjes en media-dossiers
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Lees in deze webgids hoe de Duitsers naar het Nederlands elftal
kijken, maak je eigen Duitse opstelling of bekijk grappige ﬁlmpjes over
Duitsland en het WK. Ook kun je stemmen op het slechtste Duitse WKlied en je vergapen aan de Duitse voetbalvrouwen.
Voetbalsites
Deutsche Fußball-Bund (DFB)
De DFB presenteert het Duitse elftal op fraaie wijze. De site biedt veel informatie
en statistieken over de spelers en de staf.
DFB-Twitter
Het Duitse elftal twittert over Mandela, persconferenties en het eten in het hotel.
YEBO-voetbalblog
Christian Putsch is correspondent in Zuid-Afrika voor Die Welt. Hoewel hij bijna
gehoorschade oploopt door de vuvuzela's blogt hij regelmatig over het WK.
'Mein WM-Erlebnis'
Weekblad Die Zeit interviewt Duitse voetballers over hun WK-belevenissen. Lees
het ooggetuigenverslag over de ﬂuim van Rijkaard en hoe Sepp Maier dronken uit
het hotel ontsnapte om zijn vrouw te zien.
WK-dossiers
Verschillende Duitse media hebben dossiers over het Duitse elftal en het WK.
Die Welt
Süddeutsche Zeitung
Der Tagesspiegel
ARD
Duitse media over het Nederlands elftal
'Mehr Wille' - ervaring uit de Bundesliga laat Nederland eﬀectiever spelen
Frankfurter Allgemeine
'Vorsicht Stolperstein' - hoe de poule een struikelblok voor Oranje kan zijn
Der Tagesspiegel
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'Wir sind besser als Deutschland' - kort interview met Van der Vaart
Die Welt
Leuke links
Finde deine Team!
Deze quiz helpt je een tweede team te vinden om aan te moedigen.
Bundestrainerspiel
Maak je eigen opstelling voor het Duitse elftal.
WM-Duell
Herken de goaltjesdief. Welke van de twee afgebeelde spelers scoorde het meest?
Weltmeisterschaftsballe
Site met foto's van alle ballen die op WK's gebruikt werden.
Voetbalspreuken
Cruijﬀ staat bekend om zijn onnavolgbare uitspraken over voetbal. Maar ook de
Duitsers kunnen er wat van.
Voetbalvrouwen
Boulevardblad Bild toont alle spelersvrouwen van het Duitse elftal.
Mythen en feiten
De site Me Judice ontkracht een aantal mythes rond het Duitse elftal.
Sites met ﬁlmpjes
WM-Song
Stem op het meest onuitstaanbare Duitse WK-lied van 2010.
ZDF-Mediathek
Op de site van de ZDF is veel ﬁlmmateriaal van het Duitse elftal in Zuid-Afrika te
vinden.
Das Duell
Site met materiaal over het tv-duel tussen Nederland en Duitsland dat SAT.1
organiseerde.
Klik hier voor nog meer ﬁlmpjes. Bijvoorbeeld het lied over de Duitse bondscoach:
'Gimme me hope, Joachim'.
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