Derde Deutscholympiade wederom geslaagd
Voor het derde achtereenvolgende jaar werd de Deutscholympiade gehouden, de eendaagse
wedstrijd voor scholieren uit de voorexamenklassen (havo 4 en vwo 4 en 5) die Duits in hun
pakket hebben. Na al dan niet in een voorronde op de eigen school te zijn geselecteerd togen
in totaal veertien meisjes en zes jongens naar Amsterdam om hun kennis van de Duitse taal te
bewijzen. Grote verrassing aan het einde van deze gedenkwaardige vrijdag 24 november was
de einduitslag.
Strijdperk was als vanouds het Goethe-Institut in Amsterdam. In een op en top Duitse
ambiance streden de in totaal twintig leerlingen om de eerste drie plaatsen in het
eindklassement. Immers, een dagtrip naar het Haus der Geschichte in Bonn was de
deelnemende leerlingen in het vooruitzicht gesteld. Maar net als de vorige edities bleek het
simpelweg deelnemen aan deze dag al voor veel plezier en gezonde inspiratie te zorgen.
Daarnaast zorgde het onderdeel Präsentation ook voor samenwerking tussen wildvreemde
leerlingen en dat is zowel spannend als een uitdaging.
Nieuw onderdeel was dit jaar een quiz Deutschkunde, waarbij kennis van de Duitse
geschiedenis en cultuur werd getoetst door middel van tien m.c.-vragen die de leerlingen in
slechts vijf minuten moesten beantwoorden. De resultaten vielen ietwat tegen (hoogste score
was een acht; slechts één derde had een voldoende). Deze toets was bedoeld als opwarmertje;
erna volgden de gebruikelijke onderdelen lezen, luisteren en schrijven (in de vorm van een
dictee). Was de luistertoets mogelijk wat aan de lastige kant, het dictee zorgde – vergeleken
met vorig jaar – voor aanmerkelijk minder fouten (vijf leerlingen scoorden een 9,0 of hoger;
er was zelfs een tien!).
Na de middagpauze volgde dan het wellicht meest interessante onderdeel van de dag,
namelijk spreekvaardigheid waarbij de deelnemers in groepen van vier een presentatie
moesten verzorgen met als centrale thema Kommunikation. De uitwerkingen waren weer
uiteenlopend: van een rondje poëzie via rollenspellen met de nodige humor naar een
televisiediscussie over Weltkommunikation die aardig geïmproviseerd leek. En waar de ene
groep het thema meer vanuit wetenschappelijk oogpunt benaderde, zo liet een andere groep
op heldere, amusante wijze aan de hand van misverstanden in de communicatie als fett en kalt
zien dat er verschillen bestaan tussen het Duits en het Nederlands. De deelnemers die de
televisiediscussie uitvoerden, kregen overigens als groep een eervolle vermelding.
Opvallend aan de einduitslag was dat ditmaal twee jongens tot de drie uitverkoren deelnemers
behoorden, terwijl de afgelopen jaren steeds meisjes uiteindelijke winnaars waren. Voor deze
inhaalslag zorgden Eugene Agyenim Boateng uit klas 4 Havo van het Berlage Lyceum in
Amsterdam en Jorrit Kuipers uit klas 5 Vwo van RSG Magister Alvinus in Sneek.
Hoofdwinnaar bleef een vrouwelijke leerling: Franziska Mattler uit 4 Vwo van RSG Magister
Alvinus in Sneek. Hun eindcijfers lagen tussen de 8,0 en de 8,4, voorwaar een resultaat om
gerust mee naar huis te nemen. Hoewel hun score in de Deutschkunde-quiz eveneens
voldoende was, blijft een bezoek aan het Haus der Geschichte toch welkom. De winnaars van
de Deutscholympiade 2007 zullen worden afgevaardigd naar de Internationale
Deutscholympiade.
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