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“Samen sporten is het mooiste wat er is”
De eerste regels van mijn voorwoord wil ik graag richten tot de organisatie, die er voor de 35e keer op rij in
is geslaagd dit evenement neer te zetten. Dat is in deze tijden een prestatie op zich en een compliment waard.
Toch wordt succes niet alleen bepaald door de organisatie op zich. Als trainer weet ik als geen ander dat plezier
en vriendschap, en daarmee de deelnemers, minstens zo belangrijk zijn. Ik kan niet anders dan concluderen
dat het Auni-Toernooi er jaar in jaar uit in slaagt de juiste mix samen te stellen.
Het is voor mij een eer om het voorwoord te mogen schrijven
voor het toernooimagazine van de 35e editie van het multicultureel Auni-Toernooi. Dat dit evenement al zo lang bestaat
zegt alles over de waarde van het zaalvoetbaltoernooi.
We kunnen spreken van een succes, zowel vanuit
maatschappelijk als sportief oogpunt.
Deelname van vele nationaliteiten, volle tribunes, topvoetbal
en een professionele organisatie; alle ingrediënten zijn aanwezig
om met vriendschappelijk partijtje voetbal verschillende
culturen dichter bij elkaar te brengen.
Samen sporten is het mooiste wat er is.
De saamhorigheid en het plezier zijn op elk niveau hetzelfde.
Van de kelderklasse tot de Champions League;
als je samen ergens voor gaat, telt je afkomst niet meer.
Sport is daarom onmisbaar in het integratieproces. Als je samen
kunt juichen bij winst en samen kunt balen van verlies, dan kun
je ook samen leven. Het multiculturele Auni-Toernooi waar jullie
aan deelnemen of komen kijken, krijgt daarom terecht al jaren
vele credits. De organisatie slaagt erin om met voetbal vele
culturen samen te brengen en dat is fantastisch.
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Jullie kennen mij als iemand voor wie winnen een levensstijl was en is. Dat zit in mij en het heeft me ver gebracht.
Het Auni-Toernooi zal ook door een ploeg worden gewonnen, maar ik wil jullie vragen om ook te genieten als
het niet lukt om de beste te zijn. Geef alles, maar wel met Fair Play.
Geniet van de ambiance, geniet van het samen zijn.
Ik wil alle deelnemers aan het 35e Auni-Toernooi heel veel voetbalplezier wensen.
Maak er mooie en sportieve dag van!
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