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1  Relevante informatie voor het gebruik 

 

 

1.1  Achtergrond en inhoud Digizine 

 

Digizine: 

 

- is een digitaal magazine dat gratis ter beschikking wordt gesteld  

 

- speelt in op de actualiteit en biedt de mogelijkheid het vak Duits verder te 

verlevendigen. 

 

- wordt voor u als docent ter beschikking gesteld via het docentenpakket, en is 

daarnaast vrij toegankelijk via onze website. Het verschijnt drie keer per 

schooljaar: in ongeveer januari, mei en december.  

- is een digitaal doorbladerbaar magazine. Als u het digitale tijdschrift opent, kunt u 

bladeren met de pijltjes rechts en links op het scherm.  

 

Dit nummer van Digizine bevat: 

- leesteksten met opdrachten. De leesteksten in dit nummer zijn: 

- Skispringen=Skifliegen, oder? 

- 500 Jahre Luther 

- Das Pandawunder in Wien 

- Willkommen bei den Hartmanns 

 

- twee videoclips: van 

- Clueso  

- Wincent Weiss 

 

- internetuitstapjes bij elk van de hierboven genoemde leesteksten, aangevuld met 

opdrachten 

- een column 

 

 

1.2 Actualiteit, houdbaarheid en toegankelijkheid 

Met het Digizine willen we inspelen op de actualiteit. Dit heeft wel tot gevolg dat de 

inhoud van het Digizine ingehaald kan worden door de tijd. Dit geldt niet alleen voor de 

onderwerpen van de leesteksten, maar bijvoorbeeld ook voor internetlinks. De 

internetlinks waarnaar verwezen wordt, worden niet door Noordhoff Uitgevers 

onderhouden en kunnen op een gegeven moment van het internet gehaald worden. 

 

In het Digizine wordt onder andere verwezen naar filmpjes van YouTube. Op sommige 

scholen is YouTube geblokkeerd door systeembeheer. Mochten de links naar YouTube 

niet werken, neemt u dan a.u.b. contact op met de systeembeheerder op uw school. 

 

1.3 Moeilijkheidsgraad van de leesteksten 

De teksten in het Digizine verschillen in moeilijkheidsgraad:  

Level 1 teksten zijn het gemakkelijkst; 

Level 3 teksten het moeilijkst. 

Al naar gelang het niveau van uw klas kunt u zelf een keuze maken welke tekst(en) het 

meest geschikt zijn voor uw klas. 

 

1.4 Vaardigheden 

Naast de teksten in de inhoudsopgave zijn symbolen opgenomen die aangeven op welke 

vaardigheid de internetuitstapjes bij de teksten vooral een beroep doen.  
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Voor respectievelijk kijken, luisteren en lezen zien de symbolen er als volgt uit: 

 

   
 

 
 

 
 

 

1.5 Tabbladen 

Elke leestekst in het Digizine is verdeeld over genummerde tabbladen.  

Door bijvoorbeeld op tabblad 2 te klikken in de tekst ‘500 Jahre Luther‘ verschijnt het 

tweede deel van de tekst op uw beeldscherm. En als u in dezelfde tekst op het tabblad Q 

klikt, krijgt u de bij de tekst horende vragen op uw beeldscherm. 

 

2 Antwoorden bij de leesteksten 

 

 

Skispringen=Skifliegen, oder? 

 

Aufgaben zum Text 

 

Antworten zu den Textfragen 

 

1 De zogenaamde Hill Size moet minimaal 185m zijn voor een vliegschans, onder de 185m spreekt 
men van een sprongschans. Een vliegschans is dus altijd groter dan een springschans 

2 Dit is het referentiepunt voor het toekennen of aftrekken van punten na een sprong / landing. 

3 b (‘Gefälle’ = helling) 

4 b (‘ganz klar’ = overduidelijk) 

5 Oberstdorf heeft een vliegschans en Garmisch Partenkirchen een springschans. Die van Oberstdorf 
is dus groter. 

6 Hij lijkt te zweven en hij is 72 m hoog. 

 

 

Aufgaben zu den Videos 

 

Video 1  

 

Eigen antwoord. 

 

 

Video 2 

 

Antworten zu den Fragen beim Video 2 
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1 Men gaat de basisscholen af en er wordt een landelijke finale georganiseerd. 

2 Zodat de springers beter glijden en zich niet branden als ze vallen. 

3 Het vliegen, omdat hij dan even los is van de aarde. 

4 Heel nuttig, vooral omdat hij uit ervaring kan spreken. 

5 Hij wil in het ‘Nationalkader’ van de noordelijke alliantie worden opgenomen. 

6 Zij heeft al eens internationaal een podiumplek veroverd en ze wil later meedoen aan 

de Olympische Spelen. 

7 Op de goede wind, als die niet okay is, laat hij niet springen. 

8 In de winter, omdat de springer zich dan bij het landen kan ‘ingraven’ in de sneeuw. 

 

500 Jahre Luther 

 

Aufgaben zum Text 

 

1 500 jaar geleden publiceerde Luther zijn 95 stellingen. Dit geldt als begin van de 

reformatie (1517). 

2 Na zijn rechtenstudie ging hij theologie studeren en dit veranderde zijn leven. 

3 Schulden werden vergeven, indien men aan de kerk geld betaalde. 

4 Waarover hij bij de katholieke kerk ontevreden was.  

5 Door de uitvinding van de boekdrukkunst konden de stellingen van Luther sneller 

worden verpreid, waardoor hij veel aanhangers kreeg.   

6 De Paus en keizer Karl V. 

7 Luther werd door Keurvorst (Frederik III) van Saksen in veiligheid gebracht op kasteel 

De Wartburg. Hij was ondergedoken als Jonker Jörg en begon aan de vertaling van 

het Nieuwe Testament. 

8 Hij was getrouwd en had zes kinderen. 

9 Luther gebruikte in zijn Duitse vertaling woorden, die dichter bij de spreektaal stonden. 

Zijn vertaling heeft bijgedragen aan het ontstaan van het Nieuwhoogduits. 

(Luthers Bijbel breidde de Nieuwhoogduitse woordenschat uit met nieuwe woorden, 

waarvan de lezer de betekenis direct uit de context kon opmaken.) 

 

Aufgaben zu den Videos 

 

Video 1 

1 Om daarvan te kunnen bouwen, bijvoorbeeld de St. Petersdom in Rome.  

2 Het geloof, niet het geld. 

3 Door pamfletten en liedjes. 

4 Hierin wordt geld voor de arme mensen ingezameld. 

5 Hij vernieuwde de sociale voorzieningen.  

6 Het onderwijs. Iedereen moest de bijbel kunnen lezen. 

 

Video 2 

1 Tot dan toe hoorde men in de kerk Latijns. 

2 Oberdeutsch in het Zuid 

Niederdeutsch in het Noord. 

3 In Wittenberg. Aan de grens van de twee taalgebieden. 

4 Vriend van Luther. 

5 Hij vertaalde de bijbel niet letterlijk, maar zocht naar een vertaling, die de betekenis 

van de oorspronkelijke tekst weergaf en daardoor iedereen begreep. 

6 Meisjes én jongens moesten 1 of 2 uur naar school kunnen gaan. 

7 Das ist ein Durcheinander.  

Mir geht ein Licht auf. 

8 De taal had tijd nodig zodat zich een eenheidstaal kon ontwikkelen. De taal verandert, 

ontwikkelt zich nog steeds. Luther zou de taal van vandaag ook niet begrijpen. 
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Pandawunder in Wien 

 

Aufgaben zum Text 

 

1 Dit is niet de eerste keer dat in de dierentuin van Schönbrunn, in Wenen panda’s zijn 

geboren. Dit is de enige dierentuin in Europa, waar dit op een natuurlijke manier 

gebeurt. 

  2 Of er twee panda’s geboren waren. Op de video opnames was er altijd maar één te 

zien. 

  3 Omdat het onzeker was of de moeder beide panda’s goed zou verzorgen. Het kan 

gebeuren, dat de moeder de sterkste voedt en dat vervolgens de zwakkere panda 

overlijdt. 

  4 Bamboe-eter. 

 5 Pandababys, die Beiden, Zwillinge, zwei Junge, (Winzlinge), Jungtiere, Babys, ein 

Mädchen und ein Bub 

 

Aufgaben zu den Videos 

 

Video 1 

Eigen antwoord. 

 

Video 2 

1 Dat panda’s niet meer worden bedreigd. 

2 Dat mensen het beschermen van de panda’s niet meer serieus nemen. 

3 De bamboebossen (hun levensruimte) te behouden en vergroten. 

4 Pandas hebben sowieso heel weinig seks, in een dierentuin mogelijk nog minder of 

niet. 

 

Willkommen bei den Hartmanns 

 

Aufgaben zum Text 

 

1 Een Duitse familie besluit een vluchtling op te nemen. Het leven van de familie 

verandert daardoor compleet. 

2  

1 Kinogänger     e bioscoopbezoeker  

2 Spitzenplatz    d bovenaan de lijst  

3 begeistert       c enthousiast 

4 verwüsten       b vernielen 

5 Leistung         a prestatie 

6 schaffen         f voor elkaar krijgen 

 

3 Eigen antwoord. 

 

Aufgaben zu den Videos 

 

Video 2 

1 Cast: Topstars, die bijna als familie samenwerken 

2 Story: het verhaal gaat over een chaotische familie, een vluchteling, angst en hoop. 

Het gaat om een actueel thema op een luchtige manier verwerkt. 

3 Atmosphäre: Emoties, liefde en de muziek van Mark Forster zorgen voor een goede 

sfeer in de film. 
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3 Songtexte

Clueso: Neuanfang 

Was soll ich tun? 

Wenn ich so seh, ich kann den Wind nicht ändern - nur die Segel drehen. 

Tausend Fragen, schlagen Rad. 

Ich will kein neues Leben, nur einen neuen Tag. 

Was tut gut? Was tut weh? 

Ein Gefühl brauch keine Armee. 

Vor, zurück, zur Seite, ran herzlich willkommen! 

 

Neuanfang (es ist nicht zu spät) 

Neuanfang (es ist nicht zu spät) 

Neuanfang 

 

 

Es ist nicht zur früh, es ist nicht zu spät. 

Ein guter Plan ist mehr als eine Idee. 

Werf nicht mehr alles in einen Topf. 

Veränderung braucht ein klaren Kopf. 

Will mich nicht schämen für ein bisschen Glück. 

Bin ich es selber oder spielt die Welt verrückt? 

Zieh klare Linien zwischen Bauch und Verstand. 

Herzlich Willkommen! 

 

Neuanfang (es ist nicht zu spät) 

Neuanfang (es ist nicht zu spät) 

Ich fühl ein Neuanfang 

(es ist nicht zu spät, es ist nicht zu spät) 

 

Ich bin nicht immun gegen Gegendwind, 

doch ich lauf los. 

All die schönen Erinnerungen - ich halt sie hoch! 

Ich fühl mich ein Tag schwach, ein Tag wie neugeboren. 

Ich will altes nicht bekämpfen - ich will neues formen. 

Folge mein Ruf - träume von Wolken leicht. 

Ich räum die Blüten aus dem Weg nutz die Gelegenheit. 

Halt mich am Vorne fest - es fühlt sich wacklig an. 

Herzlich Willkommen, 

 

Neuanfang (es ist nicht zu spät) 

Für ein Neuanfang, es nie zu spät, 

für ein Neuanfang. (ohh, es ist nicht zu spät) 

Neuanfang - es ist nie zu spät, 

für ein Neuanfang 
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Wincent Weiss: Musik sein 

 

Was für eine Nacht 

Bin mit 'nem Schädel aufgewacht 

Gieß den Kaffee wie in Zeitlupe ins Glas 

Dem wenn du magst kannst du noch bleiben 

Folgt ein unsicheres Schweigen 

Du schließt die Tür, es wird still ich schau dir nach 

 

Und mit dir Trompeten, Geigen und Chöre 

Irgendwas gegen die Stille hier 

Dann Paukenschläge auf Trommelwirbel 

Und ein leises Klavier 

 

Ey da müsste Musik sein 

Überall wo du bist 

Denn wenn es am Schönsten ist 

Spiel es wieder und wieder 

Ey da müsste Musik sein 

Wo auch immer du bist 

Denn wenn es am Schönsten ist 

Und wenn es am Schönsten ist 

 

 

Das letzte Mal am Meer 

Ne halbe Ewigkeit schon her 

Pack meine Besten und das Nötigste zusammen 

Endlich mal raus aus unserer Heimat 

Sie wird im Spiegel immer kleiner 

Und schon da vorne küsst das Salzwasser den Sand 

 

Und mit uns Trompeten, Geigen und Chöre 

Irgendwas gegen die Stille hier 

Dann Paukenschläge auf Trommelwirbel 

Und ein leises Klavier 

 

Refrain 

 

Wenn wir uns verlieben 

Wenn das Leben uns umhaut 

Wenn wir besoffen vor Glück sind 

Müsste da nicht Musik sein 

 

Refrain 
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4 Column 

 

De column is geschreven door een scholier en inspireert wellicht tot discussie of tot het 

zelf schrijven van een reactie op het onderwerp. Leerlingen mogen ook zelf een column 

schrijven en sturen naar: www.neuekontaktenoordhoff.nl 

Wellicht wordt het stuk geplaatst in een van de volgende Digizines!  

mailto:neuekontakte@noordhoff.nl

