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'OH WAS IST DAS SCHÖN!'
Reacties Duitsland-Argentinië
Achtergrond - 3 juli 2010

Duitsland is door naar de halve ﬁnale. Met een ongelooﬂijke 4-0
versloegen de mannen van Joachim Löw Argentinië, met een juichende
kanselier Merkel op de tribune. De doelpunten waren van Müller,
Friedrich en Klose (2 keer). Duitsland staat op z'n kop. "Schland
Gottes!" kopt Bild Zeitung.
350 duizend voetbalfans bij de Brandenburger Tor in Berlijn: "OH WAS IST DAS
SCHÖN!!!!!"
Kanselier Angela Merkel: "Een droom, gewoonweg een droom!"
Trainer Joachim Löw op de vraag of hij trots is op z'n jongens: "Ja, maar dat ben ik
al langer, niet alleen vandaag."
"Het team heeft de wil laten zien van champions."
"Dit resultaat was voor de wedstrijd bijna onvoorstelbaar."
"We hebben nauwelijks overtredingen gemaakt."
"We zitten nu bij de laatste vier, maar daar hoort dit team ook bij."
Thomas Müller: "Wahnsinn! Ik hoop dat mijn collega's in de halve ﬁnale alles goed
doen, dan kan ik in de ﬁnale nog een keer scoren." (Müller mag vanwege twee
gele kaarten de volgende wedstrijd niet spelen - red.)
Bastian Schweinsteiger over de beelden van het juichende publiek in Berlijn:
"Kippevel!"
Over zijn kritiek op Argentinië voor de wedstrijd: "Ik heb geen problemen met het
land Argentinië."
Philpp Lahm: "Dit had ik niet gedacht! Argentinië was topfavoriet en dat we die
hebben verslagen, is ongelooﬂijk!"
Arne Friedrich (scoorde als verdediger voor het eerst in het nationale team): "Voor
mij was dit persoonlijk een slecht jaar, dus dit is ongelooﬂijk!"
"Het was weer goed teamwork van Duitsland."
"We zijn nuchter en gefocust. We spelen met plezier en we vinden het ongelooﬂijk
leuk."

Duitsland Instituut

Miroslav Klose: "Ik ben heel gelukkig."
Lukas Podolski: "Je ziet dat als we bevrijd zijn en goed voetbal spelen, dan is er
veel mogelijk."
De Argentijnse trainer Diego Maradonna: "Het was heel moeilijk vandaag. De
Duitsers scoorden direct en daarmee hebben ze onze plannen in de war gebracht."
"Zo goed heeft Duitsland het hele toernooi nog niet gespeeld."
Mediareacties:
Spiegel Online: "Het DFB-elftal ﬁleert Argentinië. Een ongelooﬂijk sterk optreden
van het Duitse nationale elftal. Het team van bondscoach Joachim Löw
declasseerde Argentinië in de WK-kwartﬁnale."
Welt.de: "Na de prachtige 4:0 (1:0) tegen Argentinië is er geen twijfel meer: nu is
alles mogelijk. Deze opwindende Mannschaft kan ondanks haar jeugd en
onervarenheid wereldkampioen worden, ook als een van haar best spelers,
Thomas Müller, er woensdag in de halve ﬁnale in Durban niet bij kan zijn."
FAZ.NET: "Na Brazilië gaat nu ook Argentinië onder in een zee van tranen van
teleurstelling. Het was misschien ook Maradonna's afscheid als trainer. Maar
Duitsland mag feest vieren en van de titel blijven dromen."
Süddeutsche.de: "Deutschland einig Zauberland!" (Woordspeling op 'Deutschland
einig Vaterland', een regel uit het DDR-volkslied - red.). "Anders dan bij de
achtste ﬁnale-tegenstander Engeland bestaat over de klasse van Argentinië
nauwelijks twijfel. Daarom geldt het DFB-elftal in deze vorm als favoriet voor de
wereldtitel."
taz.de: "De wedstrijd was niet echt van het hoogste niveau, daarvoor waren de
Argentijnen niet sterk genoeg. Toen het er om spande en eenmaal op achterstand
hadden zij en hun trainer Diego Maradona geen tactisch antwoord meer paraat."
Bild.de: "HALVE FINAAAAAAAALE! Onvoorstelbaar!" "WIJ zijn ZO TROTS op jullie!
JULLIE zijn de BESTEN!"
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