TALKSHOWS TIJDENS FINALE DEUTSCHOLYMPIADE
Voor het vijfde jaar op rij organiseerde de sectie Duits drie voorrondes en een finale in het
kader van de nationale Deutscholympiade. Die voorrondes vonden plaats in respectievelijk
Leiden, Groningen en Nijmegen in november 2012. De winnaars van deze voorrondes
trokken op 15 maart jongstleden naar het Goethe-Institut in Amsterdam om deel te nemen aan
de finale. Die duurde van 10.30 tot 16.00 uur en omvatte de bekende toetsonderdelen
schrijven, luisteren, lezen en spreken. Dat laatste onderdeel vond wederom plaats in de vorm
van een groepspresentatie.
Thema van de presentaties was dit jaar Zukunft, een breed thema waar de 24 deelnemers,
verdeeld over zes groepen, alle kanten mee op konden. En dat deden ze getuige titels als Die
Zukunft Show en Die Welt dreht durch. Ook een bezoek bij een waarzegster, een discussie
over de crisis, robotten en toekomstdromen zorgden voor een moment van overpeinzing bij
het publiek, maar ook voor heel wat geestige en zelfs ronduit hilarische reacties. De leerlingen
spraken in hun goed voorbereide talkshows vaak verrassend goed Duits, of het nu wat
ingestudeerd klonk of vrolijk spontaan.
De niveaus waarop ook dit jaar werd gestreden waren B2 (klas 4) en C1 (klas5). Winnaressen
waren Jetske van de Werff van het Raayland College uit Venray (B2) en Melanie Bos van het
Stedelijk Gymnasium Nijmegen (C1). Zij zullen later dit schooljaar met hun docenten en een
bestuurslid van de sectie Duits een dagje naar Bonn reizen en daar het Haus der Geschichte
bezoeken. Ook voor de docenten was de onderscheiding van hun leerling een vreugdevolle
gebeurtenis. Het Goethe-Institut had voor de docenten van de drie best presterende leerlingen
uit beide groepen dan ook een prijs in petto: een boekenbon en een kleurige paraplu - geen
overbodige luxe, want het sneeuwde de gehele dag in Amsterdam.
Ook de Duitse ambassade, in de persoon van Michael Meyer, deed een duit in het zakje. Hij
was aanwezig bij de presentaties en overhandigde alle deelnemers tijdens de prijsuitreiking
een tas met presentjes waaronder een door de ambassade ter beschikking gesteld boek. Meyer
benadrukte in zijn slotwoord de nauwe banden tussen Duitsland en Nederland en met deze
woorden kon iedereen tevreden huiswaarts keren.
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