
BİR TUTAM GÜZELLİK !... (02.11.07) 

Yazar Administrator
Cuma, 30 Kasım 2007 21:37 - Son Güncelleme Çarşamba, 30 Kasım 2011 23:33

BİR TUTAM GÜZELLİK!

  

Son dönemde Kütahyaspor'da ki ardı arkası kesilmeyen sansasyonlara her gün
bir yenisi daha eklenmeye başladığından dolayı biraz da keyif almak ve futbolun 
güzelliklerini izlemek için paf takımın maçına gittim...Daha önce Bursa'yı ellerinden
kaçırdıkları ve Balıkesir'i yerle bir ettikleri maçı izlediğim için keyifli bir
 maç olacağından emindim...

  

Ama yan sahaya gittiğimde düşündüğümden çok daha güzel bir atmosfer vardı...
Tribün tamamen doluydu...Maç başlamak üzereydi..Takımda hemen hemen tam kadro
sahadaydı..Kazanırsak ligde 2.sırada olma şansımız vardı ve bu yüzden üç puan şarttı...

  

Maçın başından itibaren topu daha iyi kullanan bizim gençlerimizdi...
Özellikle uzun süredir hayranlıkla takip ettiğim Şaban'ın enfes bir şutu direğin 
yanından auta çıktı...Dakikalar geçtikçe daha iyi oynamamıza rağmen 
savunmamızda ki bireysel hata sonucunda geriye düştük...Bunun moral 
bozukluğunu üzerimizden atasıya kadar Nilüfer rahat oynadı...

  

Kalecimiz Halil İbrahim birkaç pozisyonda çok başarılı hamleleriyle tribünlerden 
alkış alırken takımına da güven verdi...

  

İkinci yarıya başlarken Bilal hoca iki değişiklik yaptı..Oyunu iyi takip etmiş olacak ki bu 
değişikliklerle birlikte Kütahyaspor birden dirildi...

  

Zaten 2.yarının hemen başında da soldan Hüseyin'in sert ortasına oyuna az önce 
giren Kadir dokundu ve eşitliği yakaladık...Golden sonra oyuncularımızın 
kendine güveni geldi...Daha cesur üzerlerine gitmeye başladık...

  

Üst üste girilen organize pozisyonlar ve klas hareketlerle beraber tribünler kenetlendi..
Herkes o anda oraya kilitlendi...Hop oturup hop kalkmaya başladık...
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Burak'ın sert şutu altı pasta rakip oyuncuya çarptı dönen topa Şaban vurdu 
başka birine çarptı girmedi..Sonrasında Balıkesir maçında attığı müthiş golün aynısını
atıyordu Şaban.Sağdan girip sıfıra yakın yerden sert vurdu ama top direkten döndü..
Gol geliyorum diyordu...Dönen topa Hüseyin sert vurdu ama Ahmet'e pas oldu...
Golcü oyuncumuzda ayağını uzattı ve öne geçtik...

  

O anda herkesin gool diye ayağa kalkması, Kütahya halkının ne kadar da 
galibiyete aç olduğunun göstergesiydi...

  

Ama öne geçtikten sonra herkesi çıldırtan hakem vardı...Herkes hakeme karşı da 
kenetlenince, oyuncularda bu güveni arkasında hissedince maçtan üç puanı aldık..
Çok keyifli, sonu da keyifli biten bir maç izleyerek oradan ayrıldık...

  

Bir kere şunu söylemeliyim..Kötü futbolcu yok, her oyuncumuzun belli bir yeteneği var..
Ama özellikle beğendiğim bir kaç isim var ki üstüne bikaç kelime söylemeden geçemeyeceğim...

  

Kaleci Halil İbrahim...Zaten Çaykur Rizespor ile idmanlara dahi çıkmış...Kütahyaspor için
büyük bir fırsat...Kalede ki rahatlığı ve iyi yer tutuşlarıyla şuan harıl harıl kaleci arayan
Kütahyaspor A takımına ben buradayım diyor...

  

Şaban Maral..Ben bu oyuncuyu da uzunca süredir takip ediyorum ve izlerken 
keyif alıyorum..Hep top ayağına gelsin istiyorum..Attığı harika şutlar, yüksek top tekniği,
oyunda ki rahatlığı Şaban'ı bir adım öne çıkartıyor...Bu çocuğu sakın kaçırmayın diyorum...

  

İsmet Benli ve Hüseyin Güner her geçen gün daha iyi oluyorlar...

  

Forvette Ahmet tek oynamasına rağmen çok yırtıcı,rakip savunmayı dağıtıyor..
Bazen oyuna küsmesi ve bencilliği dezavantajı olsada çok kısa sürede çok daha 
iyi yerlere geleceğine inanıyorum...Büyük bir kazanç, takım adına...
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Maç bittikten sonra, bu başarılarda aslan payına sahip yönetici abilerimizin bir çayını 
içmek üzere kulübe girdik...Hepsinin içindeki sevinci dışa vurması çok güzel 
bir duyguydu..Hepimizi sevindirdi..

  

Genç oyuncularımızın yüzünü güldürmek için ufak bir prim de vermek için herkesi
odalarına çağırdılar..Ben o anda orada yok abi ben naptım ki deyip parasını almadan 
çıkmaya çalışanları, daha fazlasını haketmiş olmasına rağmen o ufak ödülü 
alırken yüzü kızaranları gördüm..İnanılmaz bir duyguydu...Bazılarına örnekti bu..
Demek ki her zaman büyükler, küçüklere örnek olmuyormuş!!

  

Paf takımımız çok iyi bir ekip olmuş..Futbolcusu, teknik heyeti, yöneticisi
ve hatta bugün de taraftarıyla...İnanıyorum ki bugün kü maçı izleyen o 1000
dolayında ki taraftar bundan sonra da paf takımın maçlarını bırakamayacaktır 
ve yanında birilerini daha getirecektir..Futbolun güzelliklerini yaşamak için...

  

Çok güzel bir cumartesiydi, emeği geçen herkesin yüreğine sağlık... 
*******
 NOT:Bu yazı eski sitede 209 kez okundu..
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