Diverse woorden BN’ers tot nu toe...
Het leek ons een leuk idee om met ons 35e editie een paar zinnen te vermelden van de diverse woorden die
tot nu toe zijn geschreven door verschillende Bekende Nederlanders. Vanaf hier wil ik al deze mensen nogmaals
hartelijk bedanken voor hun sportieve bijdrage aan het multicultureel Auni-Toernooi.
Nico Spreij (1999) - ‘Het multicultureel evenement is in de loop der jaren uitgegroeid tot één van de grootste en populairste
zaalvoetbaltoernooien in Nederland. Het feit dat er vorig jaar 79 aanmeldingen waren geeft aan dat het doel van het toernooi
overeenkomt met de wens van de (kandidaat) deelnemers, namelijk: een goed opgezet toernooi, verschillende nationaliteiten,
kwalitatief goed voetbal, sportiviteit en veel publiek.’
Rogier van Boxtel (2001) - ‘Ik bespeur op het Auni-zaalvoetbaltoernooi de sfeer van samen willen spelen en samen willen winnen.
Sport verbroedert, zegt men. Want het is van een klein idee uitgegroeid tot een regionaal, multicultureel evenement waar sportiviteit
en goed voetbal voorop staat. Nu in 2001, is het de 17e keer dat dit bijzonder toernooi plaatsvindt. Auni, laat dit niet de laatste keer zijn.’
Joop Munsterman (2003) - ‘Onze maatschappij is tegenwoordig zeer divers, niet voor niets ‘de multiculturele samenleving’ genoemd.
Vele culturen leven met- en naast elkaar. Het begrip voor elkaar laat echter helaas nog wel eens te wensen over. Gelukkig zijn er ook
mensen die zich inzetten voor de integratie en met wederzijds respect door het leven gaan. Het ‘Auni-Toernooi’ is een sprekend
voorbeeld van hoe het wél moet. Het is uitgegroeid tot een gewaardeerd toernooi van een zeer hoog niveau. Voetballers uit allerlei
winstreken komen naar Hengelo om mee te werken aan een gezellig sportevenement, voor iedereen een fantastische sportbelevenis.’
Henk Kesler (2004) - ‘Dat sport verbroedert bewijst de organisatie van het Auni-Toernooi. Het feit dat dit zeer populaire
multiculturele zaalvoetbaltoernooi al voor de 20e keer wordt georganiseerd, betekent dat 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 voetbal verschillende culturen dichter bij elkaar te brengen.
Het eens zo kleine idee voor een zaaltoernooi is uitgegroeid tot een succesvol evenement voor de fijnproevers, het enige in zijn soort.’
Kick van der Vall (2005) - ‘Het prijzenswaardige initiatief van Auni Kandemir om een multicultureel zaalvoetbaltoernooi te houden
21 jaar geleden is nu uitgegroeid tot een succesvol toernooi met grote uitstraling. Niet alleen in deze regio maar zelfs landelijk!
Ik vind het grote klasse dat iemand zich met zoveel passie inzet voor zowel de sport, als de multiculturele samenleving.’
Rita Verdonk (2005) - ‘Een evenement dat al zo lang bestaat, verdient op zichzelf al een kampioenstitel. Als multiculturele
manifestatie verdient het Auni-zaalvoetbaltoernooi mijn bijzondere waardering.’
Erica Terpstra (2006) - ‘Toen ik gevraagd werd het voorwoord te schrijven voor het programmaboekje van dit multiculturele AuniToernooi, ging ik vanzelfsprekend op zoek naar de organiserende club. Ik vind het zeer bijzonder, dat dit evenement al voor de 22e
keer wordt georganiseerd voor jongeren van tal van verschillende nationaliteiten. Daarom was ik zeer benieuwd naar de
sportvereniging die dit voor elkaar heeft gekregen. Tot mijn zeer grote verbazing is de initiatiefnemer en organisator van dit toernooi
niet een club, maar een persoon: Auni Kandemir. Hij heeft in de loop der jaren een evenement naar mijn hart neergezet. Het is hét
bewijs dat sport een zeer belangrijk, zo niet het belangrijkste, middel is voor integratie.’
Marco van Basten (2007) - ‘Sport heeft vandaag de dag steeds meer raakvlakken met de 'normale' maatschappij. En gelukkig meestal
op een positieve manier. Het Auni-Toernooi is eigenlijk een soort WK in het klein, een mooi voorbeeld van geslaagde integratie via sport.’
Jan van Halst (2007) - ‘Allereerst wil ik de organisator, Auni Kandemir, complimenteren met het feit dat hij dit bijzonder evenement
al jaren lang met veel plezier organiseert. Ik vind het geweldig dat iemand zich met zoveel passie inzet voor zowel de sport, als de
multiculturele samenleving. De combinatie van die twee dingen is belangrijk om een goed team te kunnen vormen en ik weet als
geen ander hoe belangrijk het is om één team te zijn.’
Louis van Gaal (2008) - ‘Als een toernooi de 24e editie in gaat, betekent dat in de meeste gevallen dat de organisatie goed in elkaar
steekt. Als de basis van dat toernooi dan ook nog eens de multiculturele opzet is, toont dat aan dat zowel op sportief als
maatschappelijk gebied het Auni-zaalvoetbaltoernooi een prominente plek inneemt in Hengelo.
Nadat ik me een beetje had verdiept in het Auni-zaalvoetbaltoernooi, besefte ik dat Auni Kandemir een bijzondere man moet zijn.
Iemand die al als 15-jarige voetbaltoernooitjes organiseert, zit het regelen in het bloed. En iemand die met sport probeert
verschillende nationaliteiten dichter bij elkaar te brengen, verdient een pluim.’
Çagatay Şahin (2008) - ‘Een organisatie als deze vergt meer tijd en energie, dan men denkt en soms kan de organisatie op het laatste
moment nog op obstakels stuiten. Maar we hebben gezien dat onze gewaardeerde vriend Auni Kandemir het organiseren -van begin
tot eind- tot een succesvol einde kan brengen en daarnaast ook de nodige complimenten en positieve feedback krijgt. De complimenten die volgden waren de bekroning voor de organisatie van dit ‘uniek’ evenement; niet alleen in Nederland, maar in heel Europa!’
Bert van Marwijk (2009) - ‘Door te sporten, leer je dingen te delen, leer je omgaan met verliezen en dingen te accepteren. Daarbij
komt dat sport verbroedert. Sport is misschien wel het mooiste middel om mensen echt bij elkaar te brengen.’
Edgar Davids (2009) - ‘Het Auni-Toernooi is voor mij een voorbeeld hoe alle Nederlanders op een positieve manier met elkaar om
kunnen gaan. We moeten samenwerken aan een mooie toekomst voor onszelf, maar zeer zeker ook voor onze kinderen.’
Henk Kesler (2009) - ‘Het multicultureel Auni-zaalvoetbaltoernooi is een geslaagd integratieproject. Het staat niet alleen hoog in
aanzien in de Twentse samenleving, maar ook bij de KNVB. Voetbal brengt mensen bij elkaar. Dit toernooi is daar wederom een
voorbeeld van. Daarom juicht de KNVB initiatieven als deze met grote maatschappelijke waarde enorm toe.’
Louis van Gaal (2009) - ‘Niet veel mensen kunnen zeggen dat zij een toernooi voor de 25e keer georganiseerd hebben!
En zeker niet van dit niveau! Van harte en geniet!’

