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 KEFENİ YIRTTIK

  

Alınan son Göztepe galibiyetinin ardından komşu Afyon'un da Alsancak'ta Göztepe'yi 
yerle bir etmesiyle birlikte Kütahya'da müthiş bir kenetlenme başladı ve pazar
sabahı sadece Grup Mavi Şimşeğin 13 otobüsü doldu ve yollara düştük.Kafamızda 
bu zor deplasmandan bir puan alabilsek düşünceleri geçiyordu.

  

Merinos stadında sıcak havada bize ayrılan kale arkasını hemen hemen doldurduk.
Bazılarına nispet yaparcasına 1000 kadar taraftarımız deplasmanda 
takımını destekliyordu.

  

Maçın başlamasıyla birlikte inanılmaz düdükler çalan bir hakemle karşılaştık.
Bu biraz bizi sindirdi.Merinos özellikle sol kanadını yani bizim sağımızı kullanmaya 
çalıştı ancak o bölgede Mehmet Besler'i geçemediler.Top kontrolü onlardaydı
ancak önde kurduğumuz savunmamızla onları pek kaleye yaklaştırmadık.

  

Hiç de hücuma çıkamadığımız anlarda kazanılan serbest vuruşu Ayhan penaltı
noktasına ortaladı ve savunmadan gelen Fatih Yılmazlar çok iyi yükseldi...
Zor deplasmanda öne geçince taraftarlarımızda büyük sevinç yaşadı.

  

İlk devre de kalan dakikalarda ev sahibi takıma pek boş alan bırakmadık.

  

İkinci devreye Merinos yine hakemi de arkasına alarak hızlı başladı.Ceza alanında
kullandıkları çift vuruşta altı pastan kafayla auta attıkları top bizi tedirgin etti.Ancak
bu baskı pek uzun sürmedi.

  

60.Dakikada Ayhan'ın çıkıp Emrah'ın girmesiyle Tüfek sola geçti.Orta alanda da
Emrah ile bir hayli toparlandık.Soldan Göktürk'ün ortasında Oktay altı pastan auta 
atmasa ikiyi buluyorduk.Ama savunmamızda Ufuk ve Fatih'i geçemeyen Merinos 
dakikalar geçtikçe bocalamaya başladı.70.Dakikada yine Göktürk'ün ortasını kaleci 
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alamayınca Emrah ayağına gelen altın fırsatı tepmedi ve farkı ikiye çıkardık.

  

O dakikadan sonra öyle bir Kütahyaspor vardı ki maçın hiç bitmemesini istedim.
Dörde bir pozisyonlar bile bulduk ama üçü yine yapamadık.Son 20 dakikayı adeta 
kendi kendine oynayan takımımız maçın hakemini de artık sahadan silmişti.

  

Son düdükle beraber Bursa'yı Dumlupınar Stadyumu'na çeviren taraftarlarımızın, 
sahada basmadık yer bırakmayan futbolcularımızın, hop oturup hop kalkan Timuçin 
Hocamızın ve büyük işler başaran yönetimimizin sevinci görülmeye değerdi.

  

Maç boyunca, telörgüsü bulunmayan nerdeyse futbolcuya değebileceğin uzaklıktaki 
tribünde en ufak taşkınlık yapmadan ve küfür etmeden 'tertemiz' üç puanla maçı bitirdik.

  

Bir puanın bizi kurtaracağını hesapladığımız hafta aldığımız üç puan bizi 
artık büyük oranda kurtardı...

  

Maçta Önder net pozisyon görmese de hatasızdı ve güven verdi.Savunmamız da
Kaptan başta olmak üzere başarılıydı.Solda Göktürk ikinci yarı adrese teslim ortalar
yaptı.Orta alanda Melih ve Çağdaş rakibe boş alan bırakmadı ve göbekten 
pozisyon bulmalarını da engellediler.

  

Tüfek biraz yorgun gözüktü.Oktay ise istekliydi ama ayağına 
geçen bazı fırsatları kullanamadı...

  

Timuçin Çuğ ile gol özürlüsü takımımız 4 maçta 6 gol atıp sadece 2 gol (frikik ve penaltı) 
yerken , tam 8 puan topladı.Artık kornerleri penaltı gibi kullanıyoruz.

  

Timuçin Çuğ geldiğinde düşmeyeceğiz demiştim.Her geçen gün daha da iddialı 
konuştum.Artık iddialı değil emin konuşuyorum.
    Biz bu ligde kaldık...(09-04-2007) 
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*******
 NOT:Eski sitede 213 kez okundu.. 
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