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“Multicultureel zaalvoetbaltoernooi op Topniveau”
Voor de 34e keer een zaalvoetbaltoernooi met een groot landelijke uitstraling organiseren is een geweldige
prestatie. Vooral de onderliggende gedachtes zijn van onschatbare waarde. Het bevorderen van vriendschap en
integratie van verschillende culturen gekoppeld aan uiteenlopende projecten voor ouderen, jongeren, kinderen
en hulpbehoevenden. Het publiek zal ook dit jaar rond de kerstdagen weer kunnen genieten van dit prachtige
evenement, maar eigenlijk gaan mijn gedachten direct terug naar de initiatiefnemer, Auni Kandemir.
Zijn zoon Emre Kandemir heeft ondertussen de leeftijd van 14 jaar
bereikt. Bijna de leeftijd waarop zijn vader ergens op buitenaf veldjes
onderlinge toernooitjes ging organiseren voor de plaatselijke voetballiefhebbers. Uiteindelijk groeide het door als zaalvoetbalevenement en
zag Auni bij het 10e jubileumtoernooi zijn eindstreep in zicht komen.
Maar niets van dit alles. Bloed kruipt waar het niet gaan kan en nu kan
iedereen genieten van de 34e keer dat dit evenement met een
multiculturele opzet gehouden wordt.
Maar steeds staat dat beeld van die jongeling van 15 jaar mij voor ogen
die het initiatief nam wat voor anderen te doen. Niet aan de zijlijn staan
maar iets laten gebeuren. Wat een evenement is er op de kaart gezet!
Jongeren van verschillende nationaliteiten met elkaar in contact brengen
en door middel van sport waarden overbrengen die zo belangrijk zijn
in onze samenleving: leren delen, omgaan met winst en verlies,
accepteren van elkaars gedrag.
Maar weer komt dat beeld van die 15-jarige Auni naar voren, die het
initiatief nam om datgene wat wij allemaal vinden ook in een dusdanige
vorm te gieten dat het een daadwerkelijke waarde heeft. Hij is eigenlijk
een prachtig voorbeeld voor iedereen, zeker in deze tijd van verdeeldheid. Veranderen begint bij jezelf maar je hebt uiteindelijk ook de
verantwoordelijkheid om op te staan, initiatief te nemen om anderen
soms een zetje de goede richting op te duwen.
Auni heeft dat gedaan.
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Onlangs kwam ik met een aantal collega’s in gesprek over onze jeugdherinneringen in het voetbal. We kwamen al snel over
alle prachtige toernooien te spreken die wij als jeugdtrainer hadden meegemaakt. Ook het bekende internationale jeugdtoernooi
Eurovoetbal passeerde de revue. Prachtige herinneringen en een geweldige omgeving voor jeugdsporters om te groeien
op verschillende gebieden, maar na 36 edities is in 2013 de stekker uit het gebeuren getrokken.
Een prachtig evenement wat van de kaart is verdwenen.
Het Auni-Toernooi had misschien zijn eindpunt gekend bij het 10-jarige jubileum, maar door de passie van de initiatiefnemer
staat nu de 34e editie op het programma. Laat dit een voorbeeld zijn. Laat het multicultureel Auni-zaalvoetbaltoernooi nooit
een tweede Eurovoetbal worden. Blijf niet aan de kantlijn staan maar maak er samen een prachtig evenement van.
De waarden die door middel van sport gedeeld kunnen worden zijn in de huidige maatschappij onvervangbaar.
Laat het voortleven en laat het niet een herinnering worden!
Ik wens alle deelnemers en betrokkenen een mooie en sportieve dag. Veel plezier allemaal.
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