Woord vooraf 34e Auni-Toernooi
door Sjaak Swart: Mister Ajax!
Voormalig voetballer AFC Ajax
“Succes begint met inzet en passie”
De inzet van Auni Kandemir en zijn mensen is het fundament voor het succes van dit zaalvoetbaltoernooi.
Als een evenement bij velen zo tot de verbeelding spreekt en al voor de 34e keer achtereenvolgens op het
programma staat, dan zegt dat eigenlijk alles over de kwaliteit en het (maatschappelijk) nut ervan. Het is een
evenement waar de organisatie van dit beroemde zaalvoetbaltoernooi trots op mag zijn!
"Vanaf mijn zesde nam mijn vader me achterop de fiets mee
naar De Meer, naar Ajax. Toen ik acht was ging ik naar OVVO.
Op Volharding Volgt Overwinning - bestaat niet meer. Toen ik
negen was speelde ik tegen Ajax. Het werd 7-0 en ik maakte er
vijf. Na afloop kwam Theo Muller van Ajax vragen of ik bij hen
wilde spelen. Dat heb ik tot mijn 35e gedaan. Ik heb er zo'n
600 wedstrijden gespeeld, meestal als rechtsbuiten, drie
Europacups gewonnen, 228 doelpunten gemaakt."
Als ik één ding heb geleerd in mijn carrière als voetballer,
is het wel dat sport het allerbeste instrument is om partijen bij
elkaar te brengen.
Het Auni-Toernooi is een bijzonder voorbeeld waarbij sport
wordt ingezet om te verbroederen. Naast het voetbalspektakel
staat vooral het in contact brengen van jongeren uit verschillende
culturen centraal. Het Auni-Toernooi bevordert al jaren de
vriendschap tussen en de integratie van verschillende culturen.
Mensen met liefde voor voetbal, spelen samen, kijken samen
en genieten samen.
Door de jaren heen is dit Hengelose zaalvoetbalevenement
uitgegroeid tot een gerenommeerd toernooi waar jongeren van
verschillende nationaliteiten aan deelnemen. Deze opzet is
uniek in haar soort en trekt voetballers uit heel Nederland.
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Het zegt al genoeg dat het Auni-Toernooi ook vele (voormalig) profvoetballers trekt. Niet alleen als toeschouwer,
maar ook als deelnemer, zodat het voetbal van een heel hoog niveau is. Wat in 1982 begonnen is als een klein
veldtoernooitje georganiseerd door een 15-jarig jochie, is uitgegroeid tot een multicultureel zaalvoetbaltoernooi
met landelijke bekendheid!
Ik wil alle deelnemers aan het 34e Auni-Toernooi heel veel voetbalplezier wensen.
Maak er mooie en sportieve dag van!
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