Vervolg diverse woorden BN’ers tot nu toe...
Guus Hiddink (2010) - ‘Deelname van vele nationaliteiten, volle tribunes, topvoetbal, sportiviteit en een professionele organisatie;
alle ingrediënten zijn aanwezig om met een vriendschappelijk partijtje voetbal verschillende culturen dichter bij elkaar te brengen.’
Humberto Tan (2010) - ‘Dit jaar binden tijdens het 26e Auni-Toernooi wederom de beste zaalvoetballers van Nederland de strijd met
elkaar aan. Net zoals in afgelopen jaren zal deze dag een hoog multicultureel karakter hebben, waarin samenspel, respect en plezier
hoog in het vaandel staan. En al die jaren werd het steeds beter en groter. Nu is het een begrip.’
Eric Braamhaar (2010) - ‘Ik mocht vorig jaar meewerken aan het 25e Auni-zaalvoetbaltoernooi. Ik stond verbaasd te kijken naar het
niveau, het was hoogstaand met attractief voetbal en ik kwam soms ogen te kort door de hoge snelheid die in het spel lag. De passie
was van de eerste tot de laatste seconde te merken bij alle deelnemers. Ik zag ook een enorme betrokkenheid bij Auni, en dat nog
steeds na 25 jaar. Geweldig! Wat mij bijblijft van deze dag is, dat iedereen zijn naam met respect noemt. Natuurlijk heeft hij dat zelf
verdient! Nu ik er eenmaal ben geweest, weet ik waarom iedereen terug wil komen.’
Co Adriaanse (2011) - ‘Het Auni-Toernooi is een goed voorbeeld van verbroedering van veel verschillende culturen. Samen voorbereiden, samen in de kleedkamer, elkaar begrijpen, verstaan en respecteren, samen spelen in een team, samen winnen of verliezen.’
Ronald Koeman (2012) - ‘De organisatie is er in geslaagd dit evenement voor de 28e keer op rij 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. Met 13 jaar
ervaring 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.’
Frank de Boer (2013) - ‘Het is voor mij een eer om u op deze plek welkom te mogen heten op het Auni-Toernooi.
Eigenlijk had ik liever volgend jaar het voorwoord in dit toernooimagazine geschreven. Dan is het de 30e editie van het evenement.
Mijn hoogtepunt bij Ajax was het halen van de 30e landstitel. Daardoor kon eindelijk de felbegeerde derde ster op het Ajax-shirt.
Maar omdat dit toernooi om heel andere dingen gaat, heb ik gelijk ‘ja’ gezegd toen mij dit jaar gevraagd werd een bijdrage te leveren.’
Björn Kuipers (2013) - ‘Zonder respect geen voetbal’ is de slogan die wij hanteren in het betaald voetbal. Iets voor iedereen die
betrokken is bij het voetbal goed over na te denken. Want wat er ook gebeurt, als je rekening houdt met de ander dan blijft het leuk
voor iedereen. Het Auni-Toernooi is een voortreffelijk voorbeeld.’
Joop Munsterman (2014) - ‘Dit werkelijk unieke zaalvoetbaltoernooi is inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste en bekendste
in Nederland. Naast het voetbalspektakel staat met name het in contact brengen van jongeren uit veel 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.’
Sander Boschker (2014) - ‘Het Auni-Toernooi heeft een hele goede naam opgebouwd. Vandaag staat de 30e editie van het AuniToernooi op programma. Een jubileum waar de organisatie van dit beroemde zaalvoetbaltoernooi trots op mag zijn en ongetwijfeld
gevierd zal worden. Vele prominenten uit de voetballerij hebben de afgelopen jaren het Auni-Toernooi een warm hart toegedragen
en ik vind het een hele eer om alle deelnemers en bezoekers dit jaar via deze weg welkom te mogen heten.’
Marcel Loosveld (2014) - ‘Een eer om aan het Auni-Toernooi mee te mogen doen. Als een evenement bij velen zo tot de verbeelding
spreekt en al voor de 30e keer op het programma staat, dan zegt dat eigenlijk alles over de kwaliteit en het (maatschappelijk) nut
ervan. Ik schrijf dan ook met veel plezier een eerste woord in dit nieuwste magazine van het Multicultureel Auni-zaalvoetbaltoernooi.
Een toernooi dat jaarlijks de lat nog weer hoger legt, een sterk bezet deelnemersveld kent en vooral: een nobel streven heeft.’
Jan Smit (2015) - ‘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. Het is een zeer waardevol evenement op maatschappelijk gebied!’
Louis van Gaal (2015) - ‘Het zegt al genoeg dat het Auni-Toernooi ook vele 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!’
Jan van Halst (2016) - ‘Alleen met enthousiasme en tomeloze inzet kun je zo’n toernooi voor de zoveelste keer organiseren. Dit jaar
alweer de 32e editie van één van de grootste en populairste zaalvoetbaltoernooien van Nederland: Het ‘Auni-Toernooi’. Het toernooi
dat bij uitstek de integratie en de vriendschap tussen de verschillende culturen in de Nederlandse samenleving bevordert. Wat in
1982 begon als een klein buurttoernooi is uitgegroeid tot een landelijk bekend evenement, waaraan veel bekende voetballers meedoen.’
Dick Advocaat (2017) - ‘Het verdienstelijke initiatief van organisator Auni Kandemir om een multicultureel zaalvoetbaltoernooi te
houden 33 jaar geleden is nu uitgegroeid tot een toernooi met grote uitstraling in heel Nederland. Sport is misschien wel het mooiste
middel om mensen bij elkaar te brengen. Het Auni-Toernooi heeft dit al vele jaren bewezen. Dat is een bijzondere prestatie op zich
en een groot compliment waard.’
Jan Olde Riekerink (2018) - ‘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.’
Sjaak Swart (2018) - ‘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!’

