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Vooraf  
U kunt deze taak variëren door de leerlingen een Steckbrief te laten maken van een 

speelster van de ‘Frauennationalmannschaft’.1 U kunt ook het materiaal van het DIA over 

voetbal als alternatief kiezen.  

De internationaal beroemdste en beste Duitse voetballer van de afgelopen 20 jaar is een 

keeper. Weten de leerlingen wie dat is? Precies, Manuel Neuer. Hij komt in de taak over 

sport voor groep 8 aan de orde.    

Titel  Misschien een van de Mannschaft 

Onderwerp  Een presentatie over een Duitse voetballer in Nederland  

Groep 7 

Werkvorm  Groepjes van twee of vier 

Tijd  2 lessen 

Product   Presentatie 

Beoordeling   De opdracht is goed uitgevoerd als de leerlingen een informatieve, eigen 

presentatie hebben gemaakt. De presentatie is begrijpelijk voor een niet-

voetbalfan en het eindresultaat wordt beoordeeld door docent en 

medeleerlingen. 

Samenvatting Bij deze opdracht maken de leerlingen in groepjes van twee of vier een 

presentatie over een Duitse voetballer die in Nederland speelt en die misschien 

ooit eens speelt in het Duitse voetbalelftal. De opdracht kan in 2 lessen 

gemaakt worden.  

 

Inleiding 
De Nederlandse eredivisie heet in Duitsland Bundesliga.  Er komen de laatste jaren steeds 

vaker Duitse voetballers in Nederland voetballen. Het gebeurt soms dat bij een Nederlandse 

eredivisieclub meer Duitsers voetballen dan bij een Duitse. Bijvoorbeeld bij VVV Venlo.2 

 
1 Een hele belangrijke voetbalterm is Mannschaft. Dat betekent gewoon elftal, ploeg, team. Zoek het maar op 

in het woordenboek. Maar in Nederland had het altijd een speciale betekenis, het Duits voetbalelftal staat hier 

bekend onder de naam die Mannschaft. De officiële naam is (was) Nationalmannschaft. In Duitsland gebeurt 

precies hetzelfde, in Duitsland staat het Nederlands elftal bekend als die Elftal. De beide begrippen zijn voor 

het andere land eigenlijk erg verwarrend totdat de Duitse voetbalbond besloot om het Nederlandse gebruik 

over te nemen en het nationaal elftal gewoon Die Mannschaft te noemen (waar veel mensen in Duitsland niet 

blij mee waren en tegen geprotesteerd hebben).  Dit gebruik geldt alleen voor de mannenploeg. Die vrouwen 

heten nog steeds Nationalmannschaft.  
2 Voor leerkrachten in Limburg. De geis nao VVV, waat zuusse? Pruuse! Deze variant op een liedje over een 
zaterdag in Venlo is in het seizoen 20-21 zeker van toepassing op de Venlose club. VVV heeft acht spelers in de 
selectie die in Duitsland geboren zijn. 

https://duitslandinstituut.nl/hallo-deutschland
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Opdracht 
Maak een kort verslag over een speler uit Duitsland die in Nederland voetbalt aan de hand 

van de Steckbrief (zie einde document)! 

• Waarom voetbalt hij in Nederland? Wat is in Nederland anders dan in Duitsland? 
Noem 2 dingen die vaak genoemd worden! 

• Wat zijn de 5 belangrijkste Duitse voetbaltermen? Die schrijf je op een apart vel met 
de Nederlandse vertaling erbij/ 

 

Pingpong 

U speelt met de klas een spel. U hebt de vellen met de voetbaltermen verzameld. U verdeelt 
de klas in een aantal groepen (andere dan de groepen waarin de leerlingen aan de opdracht 
hebben gewerkt. U noemt een Nederlandse term. De groep die het eerste de Duitse term 
zegt, verdient een punt. 

 

Beoordeling 
  Onvoldoende  Voldoende   Goed ☺ 

Presentatie Je geeft geen/te weinig 
informatie  

Je informatie is niet 
helemaal compleet 

Je hebt echt je best gedaan de 
gevraagde informatie te 
vinden 

Voetbaltaal Je hebt minder dan 5 
voetbaltermen gegeven 

Je 5 termen zijn niet 
juist 

Je 5 termen zijn helemaal 
goed 
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Steckbrief 
 

Foto    

Name    
Beruf Fußballspieler  

Geburtstag   

Sternzeichen    

Geburtsort    

Eltern    

Größe  _________ cm  

Gewicht  ______ kg  

Familienstand  Single / Partnerin / Verheiratet  

Hobby    

Ausbildung / 
Schule 
  

  

Spitzname 
(eventueel) 
 

 
 

 

 


