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 İSYANLARDAYIZ!

  

Geçen hafta gidip gördüğümüz ve rahat yeneriz dediğimiz amatörden yeni çıkmış ve 
yoluna aynı kadroyla devam eden Linyit'i ağırladık...Seyircisiz oynama cezası sebebiyle 
statta sayılı insan vardı...

  

Maça golle başladık..Fatih Tüfek ilk dakika da golü atınca aklımızdan fark geçmedi değil...
Ama 20.dakikada Salih sakatlanınca yine bittik...

  

Bütün bir sistem tek bir futbolcuya endekslenmiş.. O  da  sakat!...
Aynen Akhisar'da olduğu gibi...

  

Mümin'i gönderip Halil İbrahim'i getiren zihniyetin,  bu takımı bir adım ileriye
götüremeyeceği gözle görülür bir gerçek...

  

Akhisar'da bizi bitiren golcü(!) Halil İbrahim , sıfır katkıyla maçı tamamladı...

  

Kalecimiz Umut,  2.golde hata yaptı ama , çok başarılıydı...Gerçekten de kalede 
tedirginlik yaşamıyorum.Çok iyi degajları var..Cepheden başarılı. bugün güzel kurtarışlar 
yaptı ki stat dolu olsa Umuut sesleri tribünlerde yankılanırdı...

  

Savunmada Burak canla başla savaştı ...takımın bugün en isteklisiydi...Ama sağbekte 
artık kötülüğünü yazmaktan çekinmeyeceğim M.Fatih Doğanay hepsini bitiriyor..
Bütün bir savunmayı çökertiyor...

  

Soldan Turgay bindirme yapmış, Fatih Doğanay en olmaması gereken yerde.Orta 
alanın ilersinden yürüyerek geliyor...Turgay'ı karşılamaya çalışan yine Burak...

 1 / 3



İSYANLARDAYIZ !...(09.09.2007) 

Yazar Administrator
Cuma, 30 Kasım 2007 21:06 - Son Güncelleme Çarşamba, 30 Kasım 2011 23:34

  

Hakan'da idare etti, solda Sedat oyuna ağırlığını koyamadı...Gördüğüm şu ki
Fatih Doğanay bu takımda oynayacak kapasiteye sahip değil...Özellikle de Fatih Yılmazlar
gibi birisi 18'in dışında kalırken!!...

  

Orta sahanın ortasında Erol , nöbetçi faulcu memur  gibi...Sadece serbets atış kullanıyor,
  başka hiç bir yerde yok...Oyuna katkısı ne kadar bilinmez...

  

Solda Tüfek,  sağda Serkan Çevik çok iyiydiler...Kötü takımın başarılı isimleriydiler...

  

Hüseyin fena oynamadı . Murat Özünal attığı toplarda Halil İbrahim'le anlaşamadı...

  

Salih maça iyi başladı, ama yine garip bir sakatlıktır , hem onu , hem de bizi mahvetti...
Yerine giren Halil İbrahim 2.maçında da bana hiç iyi izlenim vermedi...

  

Mümin'in fazla kiloları bile bu lige ağırlığını koyardı...Gönderene  ve gönderene sebep
sormayana teşekkür ederim...

  

Sarı ayakkabı giyen ve saçlarına jöle süren Yücel  de  kapının önüne konuldu, 
forvette Bora'yı izledik...Belki de çaresizliğin resmiydi bu.  Dahi(!) bir fikirle teknik direktör,  
onu forvete koydu...Stoperden çok uzak bir yere!...

  

Yazılacak ve anlatılacak çok şey yok...Kütahyaspor kaybetmemesi gereken bir hafta,
kaybetmemesi gereken bir rakibe karşı, kaybetti...

  

İstikrar ve sabır bize gerekli...Ama sanıyorum Erdi Demir'in Kütahyaspor macerası 
'kelebeğin ömrü' kadar sürmeyecek...Hazırlık döneminde geçen o kadar zamana yazık...
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Takımda çok kaliteli futbolcular var ama günde çift idman yapınca tabii maçta da bitiyorlar...
Bu futbolculara ben hala güveniyorum...Bazı hatalardan ne kadar çabuk dönersek 
o kadar çabuk toparlanırız...

  

Kütahyaspor'un kaderi oldu mağlubiyetler... gel de Timuçin Çuğ'u arama... 
gel de isyanlar da olma...

  

Ligde daha tam 30 hafta var , alınan sonuçlar da gösterdi ki , Ege Grubu yine dengesiz...
Zararın neresinden dönülse kardır, ayağa kalkıp yola devam etmeliyiz...
  
  Daha yeni başladık...(09-09-2007) 
*******
 NOT:Eski sitede 206 kez okundu.. 
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