Vervolg woord vooraf door de organisator
Groot maatschappelijke waarde
Het is 34 jaar geleden dat we van start
zijn gegaan met het organiseren van dit
evenement. En al deze jaren zijn in een
zeer hoog tempo voorbij gevlogen.
Ieder jaar is het weer een heel karwei
om een dergelijk evenement op te
zetten en in goede banen te leiden.
Maar onder andere de grote
maatschappelijke waarde, het toernooi,
de vriendschap, de vele mensen die er
bij betrokken zijn en al de positieve
reacties die we krijgen geven ieder jaar
weer de nodige kracht om met plezier
ermee door te gaan.
Het doet me dan ook deugd als ik zie
wat we met z'n allen hebben bereikt!
Het is een sociaal- cultureel gebeuren
dat niet meer is weg te denken uit de
gemeente Hengelo. Het is uitgegroeid
tot een zeer belangrijk evenement
binnen onze gemeenschap, dat
landelijke bekendheid geniet. Het
toernooi heeft een grote maatschappelijke waarde opgebouwd en bevordert
de vriendschap tussen de verschillende
culturen. Het evenement is met zijn
multiculturele opzet uniek in zijn soort.

Topscoorder Auni-Toernooi 2018

Een glazen trofee voor Okan Özçelik (ex-RKC)

Tijdens dit toernooi strijden teams
binnen de lijnen, maar verbroederen
ze buiten het veld. Vele nationaliteiten
en culturen komen bij dit voetbalevenement samen.
Het succes dat wij met het toernooi
hebben, willen we graag breder trekken. Zo steunen we goede doelen en
werken wij samen met stichtingen die
ook vergelijkbare missies en doelen
hebben zoals het Auni-Toernooi.
De beginaftrap van het 35e AuniToernooi zal worden verricht door
mijn 15-jarige zoon Emre. Hij zal dit
voor de 9e keer op rij gaan doen.

Net als het afgelopen jaar hebben wij
de deelname tot max. 24 teams beperkt.
Het is dan ook altijd heel erg spijtig om
de overige teams te moeten teleurstellen.
In de voorronde zal er worden
gespeeld in 6 poules van ieder 4 teams.
De samenstelling van de poules in de
kwartfinale zal worden bepaald door
loting in de pauze na 13.55 uur.
Knock-out ronde
We zullen ook dit jaar gebruik gaan
maken van de knock-out ronde.
Deze ronde is voor de teams die als 1e
of 2e eindigen in de kwartfinale-poules.
Sterk deelnemersveld
Het evenement staat vooral ook bekend
om zijn hoge spelniveau, omdat ieder
jaar verschillende topspelers deel uit
maken van het sterke deelnemersveld.
Met ondermeer voetballers die elders
spelen op niveau hoofdklasse tot
eredivisie, verschillende internationals
en veel bekende straatvoetballers.
Titelverdediger is FC POSOF uit
Hilversum. Topscoorder 34e editie
is geworden voormalig profvoetballer
Okan Özçelik van kampioen FC Posof.
Vanaf de kwartfinale-ronde komen de
spelers voor kwalificatie in aanmerking.
Extra damespoule
Aanvankelijk was het onze bedoeling
om er met ons jubileum een driedaags
toernooi van te maken met diverse
categorieën. Maar helaas is het ons dit
jaar organisatorisch niet gelukt. Een
belangrijke reden was dat ik vanwege
mijn gezondheid veel dingen op een
laag pitje moest zetten. En een andere
belangrijke reden was natuurlijk het
financiële plaatje. Maar we hebben
tijdens dit toernooi als extra
bijkomstigheid wel een poule met
damesteams. De finalewedstrijd zullen
ze dan spelen in de grote pauze.
Pauze programma
We hebben diverse randactiviteiten
tijdens de beide pauze programma’s.
Zo hebben we ondermeer een voorwedstrijd tussen twee JO16 teams
en diverse mooie optredens.
Het Auni-Toernooi staat bekend om de
resultaten die er elk jaar weer behaald
worden; sportiviteit, goede organisatie,
sterk deelnemersveld, volle tribunes,
verschillende nationaliteiten enz.

Aftrap kwartfinale-ronde 2018 verricht door

Emre Kandemir & Deniz Türüç (speler Fenerbahçe SK)

Ons doel is iedereen te laten genieten
van een professioneel opgezet toernooi
van kwalitatief hoog niveau. En dat het
toernooi op een uitzonderlijk niveau
staat, laten de grote publieke belangstelling en de sfeer telkens weer zien.
Het toernooi behoort dan ook tot één
van de grootste en populairste zaalvoetbaltoernooien van Nederland. Het is
een evenement waar velen naar uitkijken.
Het Auni-Toernooi combineert voetbal
op hoog niveau met een maatschappelijk
doel: mensen van verschillende afkomst
verenigen. Door te sporten, leer je dingen
te delen, leer je omgaan met verliezen
en dingen (beter) te accepteren. Daarbij
komt dat sport verbroedert. Sport is
misschien wel het mooiste middel
om mensen ‘echt’ bij elkaar te brengen.
Om het toernooi ieder jaar succesvol
en professioneel te laten verlopen,
leggen we de lat elk jaar weer hoger.
Samen met een groot team van vrijwilligers wordt er maandenlang hard
gewerkt om dit doel te verwezenlijken.
Jubileumeditie
Vanwege de speciale editie dit jaar,
hebben we een iets afwijkende programma moeten samenstellen. We hopen
op jullie begrip te mogen rekenen!
Tot slot wil ik mijn dank uitspreken aan
de enthousiaste deelnemers, de sponsors,
het publiek en de media. En natuurlijk
de mensen in de organisatie, de EHBO,
de scheidsrechters en verder iedereen
die zijn medewerking heeft verleend.
Het is mede dankzij hen mogelijk
geworden om van dit toernooi zo’n
groot succes te maken, waarbij sportiviteit
en respect altijd voorop staan!
Ik wens iedereen alvast veel plezier,
succes en bovenal een sportief toernooi!
Auni Kandemir
Organisator

