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 APO 'ŞEYTANA' PABUCUNU TERS GİYDİRDİ

  

Soğuk hava ve bozuk zeminde rakibimiz Altınordu'ydu.Bu sezon tek deplasman 
puanımızı aldığımız rakibimize karşı geçen haftadan iki değişiklik vardı.Cezaları biten
Turgay ve Ramazan oynadı Yasin ve Emrah kesikti.

  

Maçın başları orta alan mücadelesi şeklinde geçti.Bizde Ayhan kramponlarının
sürekli kayması sonucu ayakta duramadı.İlk yarım saati eksik gibi oynadık ama 
daha sonra krampon değiştirip oyuna devam edince takımda toparlandı.Orta alanda
Abdullah müthiş oynadı.Bir şut attı herkes gol diye ayağa kalktı ama az farkla
auta gitti.Çağdaş'ın uzak mesafeden attığı sert şutu kaleci yumrukladı.Savunmada 
Ufuk ve M. Fatih'in basit hataları sonucu Altınordu'da defansın arkasına fazlaca
sarktı ancak etkili olamadılar.

  

İkinci yarı Kütahyaspor adeta tek kale oynamaya başladı.Sağdan ve soldan 
arka arkaya hücumlar geliştirdik.Bazı pozisyonlarda kalecinin de şansı yaver
gidince bir türlü golü bulamadık.Duran toplarda Abdullah'ın aderese teslim ortalarıyla
sürekli tehlikeler yarattık ancak yine de öne geçemedik.Fatih Tüfek sağ kanatta 
bomboş pozisyonda yine topu auta attı.69.Dakikada oyuna giren Murat Erdoğan 
bir dakika sonra topla buluştu.Üç kişiyi geçip harika ara pas attı.O karambolde topla 
buluşan Abdullah büyük oyuncuların atacağı bir vuruş yaptı.Uzun
boylu Altınordu
kalecisinin üzerinden çok şık bir aşırtma yapan Abdullah soğuk havada stada 
gelenleri sevince boğdu.Öne geçtikten sonra ataklarımız kesildi.Murat Özgen skora
korumaya yöneldi.Ayhan'ın yerine Maşallah Abdullah'ın yerine de Emrah'ı oyuna
sürdü.Maşallah'ın sağdan güzel ortasına Ramazan müthiş vole vurdu ancak kalecinin
bakışları arasında top direğin yanından auta gitti.Altınordu maç boyunca Ufuk'un
kişisel hatalarının dışında pozisyon bulamadı.Hurşit'in yokluğunda ki ikinci sınavımızda 
da savunmamız açıklar verdi.

  

Sonuçta maçı bir golle de olsa kazandık.Üç puana çok ihtiyacımızın olduğu bu haftayı
üç puanla kapatıp bazı takımların haftalar sonra önüne geçtik.

  

Kalede Önder hatasız oynadı.Solda Göktürk bence çok başarılıydı.Murat Şaylığ sağda 
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çok mücadele etti ama soldan Göktürk'ün hücuma yaptığı katkıyı yapamadı.Orta 
alanda Çağdaş, Turgay ve Ayhan yapabileceklerinden fazlasını yaptılar.Ramazan
forvette tek başına harika mücadele etti.Doksan dakika çabaladı.
Gol de atabilirdi ama olmadı.

  

Abdullah'a ayrı bir parantez açmak gerekiyor.Tam bir on numara.Son yıllarda
bana bu kadar keyif veren bir futbolcu hatırlamıyorum.Umarım devamı gelir.

  

Üç puanın tadını çıkartalım ama artık deplasmanda kazanma
zamanı da geldi bence...(04-02-2007)
********
 NOT:Eski sitede 277 kez okundu..
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