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Sander Schelberg aan het woord…

Mark van Bommel aan het woord…
‘De eerste regels wil ik graag richten tot de organisatie, die er voor de 35e keer op rij in is
geslaagd dit evenement 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.
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. Dat dit evenement al zo lang bestaat
zegt alles over de waarde van het zaalvoetbaltoernooi. We kunnen spreken van een succes,
zowel vanuit maatschappelijk als sportief oogpunt.’

‘Het jaarlijkse multicultureel Auni-Toernooi kun je met recht een succesverhaal noemen.
Het begon allemaal in 1982 met een klein wintertoernooitje voor buurtteams op een
veldje aan de Landmansweg in de Sterrenbuurt in Hengelo. Met als doel om jongeren uit
allerlei bevolkingsgroepen met elkaar in contact te brengen op het sportveld, om zo het
wederzijdse begrip te bevorderen. Twee jaar later werd het toernooi voor het eerst in de
zaal gehouden en in december 1985 was de start van het eerste officiële Auni-Toernooi.
Dat is nu 35 jaar geleden. Inmiddels is het zaalvoetbaltoernooi uitgegroeid tot een begrip
in Hengelo en wijde omstreken.’

Mark van Bommel

Burgemeester van Hengelo

Hoofdtrainer PSV Eindhoven
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PROGRAMMA

SPORTHAL

09.00 - 13.55

Aftrap 35e editie door Emre Kandemir
Voorrondes poule C, D (dames), E en F

Veldwijk

10.30 - 13.00

Voorrondes poule A en B

OSG

13.55 - 14.30
PAUZE

Optreden
Loting kwartfinale-poules
Finalewedstrijd damespoule
Aftrap kwartfinale door Mistery Guest

Veldwijk

14.30 - 16.55

Kwartfinales poule K, L, M en N

Veldwijk

16.55 - 17.20
PAUZE

Optreden

Voorwedstrijd JO16-juniorenteams

17.20 - 18.15

Knock-out ronde

Veldwijk

18.20 - 18.55

Halve finales

Veldwijk

19.05 - 19.20

Wedstrijd 3e/4e plaats

Veldwijk

19.30 - 19.50

FINALE

Veldwijk

ca. 20.15

Prijsuitreiking

Veldwijk

Veldwijk

Auni Kandemir aan het woord…
‘We zijn intussen aangekomen bij de “vijfendertigste” editie van het Auni-Toernooi. Toen ik in
1982 begon met een wintertoernooitje voor buurtteams op een veldje aan de Landmansweg in
de Sterrenbuurt te Hengelo, had ik nooit kunnen denken dat het toernooi een echte traditie zou
worden. In 1984 werd het toernooi voor het eerst in de zaal gehouden. Na 2 zaaltoernooitjes
te hebben gehouden werd in december 1985 de start gegeven aan het eerste officiële AuniToernooi. Na al die jaren is het toernooi echt een stuk van mijn leven geworden. Ik wil al die
mensen bedanken die in de afgelopen 35 jaar mij hebben gesteund en geholpen om van het
toernooi een succes te maken. Het lijkt misschien allemaal zo gewoon, maar ik realiseer me
dat het eigenlijk heel uniek is dat het telkens weer is gelukt om de organisatie rond te krijgen!’

Auni Kandemir

Organisator Auni-Toernooi

Sander Schelberg

De Stichting heeft ten doel, het bevorderen van de vriendschap tussen en
integratie van verschillende culturen. Wij trachten dit doel onder meer te bereiken
door het organiseren en/of opstarten van diverse uiteenlopende projecten voor
ouderen, jongeren, kinderen en/of hulpbehoevenden.
En tot één van deze projecten behoort ons belangrijkste project:
Multicultureel Auni-Toernooi.
Er zullen wederom vele topspelers aanwezig zijn op dit spectaculaire zaalvoetbalevenement.

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. Op deze manier slaat het Auni-Toernooi al vele jaren een waardevolle brug tussen culturen.
Samenwerking, sportiviteit en grote prestaties staan hierbij centraal. Samengevat gaat dit om leefkracht.

Eric Braamhaar

Wij brengen door middel van sport mensen
uit diverse bevolkingsgroepen bij elkaar
en we verbinden deze mensen met elkaar.
Het Auni-Toernooi is een sociaal, cultureel
gebeuren die niet meer is weg te denken uit
de gemeente Hengelo. En het is uitgegroeid
tot een zeer belangrijk evenement
binnen onze gemeenschap, dat landelijke
bekendheid geniet. Het toernooi heeft een
groot maatschappelijk waarde opgebouwd
en bevordert de vriendschap tussen de
verschillende culturen. Het evenement is
met zijn multiculturele opzet uniek in zijn
soort. Het hele toernooi ademt sportiviteit en
respect uit!

De wedstrijden zullen zoals gewoonlijk weer onder leiding staan
van officiële scheidsrechters. Ook
top-scheidsrechter Eric Braamhaar zal
weer van de partij zijn.

Aftrap 35e
Auni-Toernooi
De beginaftrap van het
toernooi zal worden verricht door de 15-jarige
Emre Kandemir. Hij is de
zoon van de organisator.
Daarmee zal hij dit voor de
9e keer op rij gaan doen.

