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YENİLMEZ ARMADA!!!

  

Bugün kazanırsak alt taraftan iyiden iyiye kurtulacaktık ve daha 
önce de söylediğim gibi biz böyle maçları kazanamıyorduk..
Bugün müthiş bir taraftar desteği altında 4 önemli eksikle maça başladık..

  

Üst üste yaptığımız ataklarla rakibi bunaltmıştık ki 14.dakikada 
Dinçer’in enfes vuruşu ağlara gitti.Savunmanın arkaya sektirdiği 
top daha havadayken sert vuran Dinçer bizi rahatlattı.

  

Ama dakikalar geçtikçe biz savunmaya çekildik..İyi mücadele
edip rakibe pozisyon vermesekte kendimiz de pek çıkamadık..
Ama ilk yarının sonu geldikten sonra rahatladık.

  

İkinci yarıya yine baskılı başlayıp Aydınspor kalesine yüklendik.
İkinci golü her an bulabilirdik..Göktürk ve Özgür ile
yararlanamadığımız pozisyonlar vardı.Aydınspor bizi zorlayamadı.
Çünkü orta sahamız çok pres yaptı ve önce ki iki maçta
da bu zaten böyle olmuştu.

  

Maçın son anlarında sağdan H.Hüseyin’in altı pasa kestiği 
topa yine Dinçer çok iyi dokundu ve iyice rahatladık..
Bu galibiyetle Kütahyaspor adeta hayata döndü.İzleyenlere 
büyük keyif verdi.Maç sonunda ki arkadaşlık ve kenetlenme 
huzuru bulduğumuzun göstergesiydi.İnanın biçok şeyden önemliydi..

  

Kalecimiz Önder frikikler de ve duran toplarda hiç hata yapmadı.
Kalede çok rahattı.Sonradan aldığı kaptanlık pazubandı da zaten 
yıllarını verdiği takımda onun hakkıydı.
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Fatih Yılmazlar sağ tarafta iyidi.

  

Murat Şaylığ bugünün en diri oyuncularından birisiydi ve 
oda oldukça başarılıydı..

  

Savunmada Hakan çok yerinde hamleler yaptı ama şanssız
şekilde sakatlandı umarım önemli değildir.Kaptana geçmiş olsun diyorum.

  

Oğuz Özgür’ün bugün önceki maçlara göre pek görünmemesi 
Aydın’ın bizi zorlayamamasındandı.

  

Melih Çiçek hakkında da söylenecek pek söz yok.Her maç olduğu 
gibi orta sahada gene harikalar yarattı.Çok top kaptı ve bunları 
olumlu kullandı.Bu takımın olmazsa olmazı diye düşünüyorum.

  

Dinçer Çakır inanılmaz bir mücadele gösterdi.Son dakikaya kadar 
savaştı.Çok hızlı.Attığı iki şık gol de bugün bize üç değil 6 puan getirdi.

  

Bahadır Ata kendisine sert fauller yapılmasına karşın çok iyi niyetle
oynadı ve orta alanda görevini iyi yaptı.

  

Özgür’ü de beğendim.Bence erken çıktı.Biraz daha oyunda kalmalıydı.
Yerine giren Engin’i ben ilk  11’de bekliyordum.Süper bilek hareketleri
var ve izleyenlere çok büyük keyif veriyor.

  

Emrah Dağ’a gelince bu sezonun en iyi futbolunu oynadı.Orta alanda 
yapması gerekenden çok daha fazlasını yaptı.Takımı iyi yönetti.
Sahanın yıldızlarından biriydi.
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Göktürk bugün maalesef yine ayakta duramadı.Tavşanlı’da olduğu
gibi sürekli kaydı.Sorun kramponlarındaysa umarım bir an önce değiştirir…

  

Haftaya bir aksilik olmazsa takımı Muğla’da da  destekleyeceğiz 
ve inanıyorum ki kaybetmeden döneceğiz..(27-01-2007)
*******
 NOT:Bu yazı eski sitede 244 kez okundu..
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