+++ Fussballwurst.de Persbericht nr. 02/2009 +++

»In Zuid- Duitsland, smaakt het beter!«

+++ De Hamburger club “fussballwurst.de" wordt steeds populairder!
+++ 50 testberichten op www.fussballwurst.de tonen de superioriteit aan van de Zuid- Duitse worst
+++ Updatet website met nieuwe functies ten dienste van de fanclub

Hamburg, 10 november 2009

Ter bevordering van de braadworstcultuur op het voetbalveld heeft een handvol voetbalfans in
Hamburg in het voorjaar van 2009 de vereniging "fussballwurst.de" opgericht. Vandaag, ongeveer
acht maanden later worden worstmaaltijden in de Duitse stadions al 50 keer nauwkeuriger
onderzocht. Of het nu in het Zwarte Woud, aan de Oost Zee, in het Ruhrgebied of in de hoofdstad is:
overal hebben worstdeskundigen kwaliteitsnormen gemaakt en hun strenge tests worden op de eigen
website van de club www.fussballwurst.de gepubliceerd. In de Champions League van de Worst moet
de Allianz Arena van München zich nu meten met Krakauer uit de Kreisliga B van West Hamburg.

De testen van de worstdeskundigen tonen het aan: De voetbalworsten smaken in het Zuiden
doorgaands een tikje beter. Terwijl de deskundigen in het Noorden vaak een matige notitie moeten
geven, snijdt de worst in Beieren, Franken en Baden beter af. De voorzitter van de vereniging Mark
Dittman verklaart: "In het Noorden komt overwegend de fabrieksworst voor, al zou die op zich niet
slecht moeten zijn – als ze goed gebraden is – toch is het overal één en dezelfde worst. Men gaat
toch ook niet iedere dag in dezelfde gastronomische tempel eten. In het zuiden daarentegen, vind
men overwegend eerlijke, ambachtelijke worst." Dergelijke Zuid- Duitse toestanden wensen de
Hamburger Worst Testers zich al langer en zij willen met hun berichten de aandacht vestigen op deze
wantoestanden in het noorden.

Om deze reden hebben de makers van de vereniging hun website een nieuw gezicht gegeven. De
site heeft een aangepast logo gekregen,is uitgebreid en werd uitgerust met nieuwe functies. “We zijn
klaar voor de volgende 50 berichten." zegt Managing Director Florian Renz. Hij kijkt met plezier uit
naar de feedback van Bratwurstfans van over de hele wereld. Eerste- en tweede divisieclubs hebben
hier ook al aandacht voor gekregen en zelfs het kicker Sporttijdschrift heeft enthousiast melding
gemaakt van de Hamburger jongens. "Tegen het eindejaar willen we onze tienduizendste bezoeker
verwelkomen op www.fussballwurst.de "zegt Renz.

Ten slotte blijft de vraag: waar wordt de beste worst van de Republiek gebakken?
Volgens "Taste League" van fussballwurst.de hebben het USC Paloma uit Hamburg en de
Südbadische FC 08 Villingen een duidelijk voordeel. Beide clubs spelen op amateurniveau, maar dat
doet er voor de experts niet toe: tenslotte draait het bij voetbal - ongeacht het niveau – altijd om de
worst!

Kontakt:
fussballwurst.de – Vereniging ter bevordering van de braadworstcultuur op de voetbalstadions F. Renz (Managing Director)
Boninstr. 8
22765 Hamburg
geschaeftsfuehrer@fussballwurst.de
http://www.fussballwurst.de
http://www.twitter.com/fussballwurst

Over de Club:
De vzw "fussballwurst.de” is in het voorjaar van 2009 opgericht door jonge voetbalworstdeskundigen uit Hamburg. De website
www.fussballwurst.de, waarmee de groep zich aan de buitenwereld presenteert, bezit hiermee een rechtsvorm.
De vereniging beschikt over een geldig statuut, de Verenigingsorganen worden gevormd uit de Raad van Bestuur en de
Algemene Vergadering. Op deze manier zijn vanaf het begin de nodige stappen gezet voor een geregistreerde vereniging.
Op het ogenblik van de stichting is Fussballwurst.de echter nog steeds een niet-geregistreerde vereniging. De club heeft
momenteel 15 leden. De hoofdzetel is gevestigd in Hamburg-Altona

Opmerking:
U kunt dit persbericht en bestanden downloaden, via http://www.fussballwurst.de/uber-uns/fuer-die-presse/.
De redactionele inhoud van fussballwurst.de is onderhevig aan de gebruikelijke auteursrechten. Voor persdoeleinden kunnen
fragmenten en foto's vrij gebruikt worden - op voorwaarde dat de bron en een verwijzing naar de voorzitter vermeld worden.

