Ontstaan van het Auni-Toernooi
Als vast punt in ons toernooimagazine is het mij een groot genoegen om het ontstaan van het multicultureel
AUNI-ZAALVOETBALTOERNOOI te beschrijven:
Op 15 jarige leeftijd, in 1982, ben ik begonnen met het regelen van
voetbalwedstrijdjes op het voetbalveld aan de Landmansweg in Hengelo.
Later is dit uitgelopen tot het organiseren van een klein toernooitje op het
veld, waaraan ook spelers deelnamen die veel ouder waren dan ik.
Ik kocht met het inschrijfgeld (aangevuld met mijn eigen zakgeld!) prijzen,
zoals snoep, chips, gebak etc. voor de winnende teams. Ik had de smaak te
pakken, want ik vond het heel erg leuk en het gaf mij een heel fijn gevoel om
deze wedstrijden te organiseren. Mede omdat wij hierdoor een gezellige dag
hadden, waarbij de spelers op een sportieve manier met elkaar in contact
kwamen. Zo heb ik nog enkele kleine toernooitjes gehouden op het veld,
totdat het tijdens een toernooi zeer hard begon te regenen. Op dat moment
realiseerde ik mij dat het verstandiger was om dit toernooi in een sporthal te
organiseren (want daar is het altijd droog!). Dus ik organiseerde een klein toernooi in de sporthal voor 6 teams
en het werd gelijk een groot succes. Mijn broer, Erol Kandemir, en een aantal goede vrienden van mij kwamen
op het idee om het toernooi naar mijzelf te noemen en het jaarlijks met de Kerstdagen te houden.
Zodoende ben ik tijdens de Kerst van 1985 begonnen met het organiseren van het 1e AUNI-TOERNOOI.
Dit werd gelukkig een groot succes, wat dan ook de doorslag gaf om ermee door te gaan.
Omdat het toernooi met de Kerstdagen
wordt gehouden, is het embleem van
het toernooi een sneeuwpop.
Naast het zaalvoetballen heeft het
AUNI-TOERNOOI als belangrijkste
doelstelling: jongeren van verschillende
nationaliteiten met elkaar in contact te
brengen. Tijdens het toernooi kan men
heel mooi zien hoe deze verschillende
culturen samensmelten tot één groot
geheel.
Het toernooi wordt jaarlijks gehouden
rond de Kerstdagen en is genoemd
naar de organisator.
Het maximum aantal deelnemende
teams wordt elk jaar door ons van te
voren vastgesteld. We zijn in 1985
begonnen met 10 teams en zitten
nu op een maximum van 32 teams.
Terwijl het aantal aanmeldingen die
we elk jaar ontvangen vele malen
hoger ligt!
Om een succesvol en kwalitatief
toernooi te organiseren is het zeer
belangrijk om het overzichtelijk te
houden. Dit is ook de reden waarom

wij gekozen hebben om het toernooi
op één dag af te werken.
Aan het toernooi nemen ook teams
deel, die er vanaf het ontstaan van het
AUNI-TOERNOOI bij waren.
We hebben zelfs spelers zien opgroeien samen met het toernooi. Deze
spelers nemen al vele jaren deel aan
het toernooi en sommige spelers zelfs
vanaf het begin.
Ook voor hen is dit bijzondere
toernooi een vaste traditie geworden.
Net als voor heelveel andere mensen
die elk jaar weer met grote smart op het
toernooi zitten te wachten.
Met ons 10e AUNI-TOERNOOI was ik
van plan om te stoppen met het organiseren van dit evenement. Want het was
dan het jubileum en daarom een heel
mooi moment om er een punt achter te
zetten. Echter bij de prijsuitrijking werd
ik, in het bijzijn van iedereen, door
mijn broer Erol voor het blok gezet en
dat ik niet moest stoppen met het
toernooi. Ik beloofde hen om nog één
jaar door te gaan! En dat is alweer 24
jaar geleden (zie: foto).

Auni en Erol Kandemir

Het moment in 1994 dat ik aan iedereen beloofde …

De organisatie van het Auni-Toernooi
is in handen van Stichting VV&S AUNI
(Vriendschap, Verbroedering & Sport
Auni) in samenwerking met buurtvereniging De Sterrentuin te Hengelo.

