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 BURDUR'DA DURMA !.. 
Kütahyaspor müthiş başladığı 2.devrenin 5.maçında evinde ligin 
dibindeki Burdurspor'u konuk edecek...Kağıt üzerinde basit bir maç 
olarak gözüktüğünü iddaa edenler varsa bile bu maç
çantada keklik olmayacak..

  

Bir tarafta geride kalan 4 maçta kalesini gole kapatan Kütahyaspor,
diğer tarafta ise bulduğu pozisyonları gol yapamayan ve henüz gol 
sevinci yaşayamayan yeni Burdurspor var...
Tüm bunlar göz önüne alındığında  Kütahyaspor'un rahat kazanacağını
söylemek hayalcilik olmasa bile, çok da gerçekçi olmaz...

  

Burdur alınan sonuçların ardından teknik direktörünü değiştirdi.
Yılların tecrübesi Kamuran Gazi geldi..Gazi, gelirken yanında
4-5 tecrübeli oyuncuyu da transfer etti.Ayrıca 2 hafta önce transfer
ettikleri ancak cezası sebebiyle oynayamayan golcü Birkan Budak'ta
bu maç oynayabilecek ama Birkan ile bazı problemlerin 
olduğu da söyleniyor..
Yani karşımızda artık kaybedecek birşeyi olmayan ve son 
haftalardakinden kadro olarak da daha güçlü bir Burdurspor olacak..
Bu yüzden hafife almamalıyız..

  

Eğer hafife almazsak, biz bu statta rakip tanımayız..Burdur olmuş
Denizli Belediye olmuş, inanın farketmez..Biz kazanmak isteyelim, yeter...

  

Yarın ki maça gelince en büyük güvenimin Melih olduğunu da 
söylemekten çekinmeyeceğim..
Kütahyaspor gol yemiyorsa bunda orta sahada inanılmaz işler
yapan Melih ve geride ki tecrübeli Oğuz'un payı çok büyük..Yarın
onların sayesinde yine gol yemeyiz diye umuyorum.
Önder'i de unutmayalım..

  

Onun dışında son maçta kendini bulan Göktürk soldan, 
Çağdaş sağdan forvetlere top taşıyabilirse işimiz sandığımızdan da
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kolaylaşır..Savunmanın göbeğinde Hurşit'i bekliyorum ama 
bakalım hoca kimi tercih edecek?

  

İleri uçta gerekli patlamayı yapamayan Özgür'ün maçı olabilir yarın..
Geçen sezon Burdur'a, Balıkesir formasıyla 2 maçta 3 gol atan 
tecrübeli yıldızımız aynı patlamayı bu kez Kütahyaspor
formasıyla yapabilecek mi? Bekliyoruz...

  

Bu sezon aldığımız puanların hemen hepsinde imzası olan 
genç Tüfek'imiz de yarın yine önemli kozumuz olacak..
Dinçer'de o klas gol vuruşlarını bu maça taşırsa 
skora gitmek zor olmayacaktır.

  

Son haftalarda performansıyla bir çok kişinin beğenisini 
kazanan Engin'in 11'de başlaması beni sevindirir ama öyle olacağını
sanmıyorum..Engin oyuna erken girerse skoru değiştirebilir..
Son 3 maçtır kulübeden çıkamayan Taylan'ın da yarın oynayacağını 
ve oynarsa da güzel şeyler yapacağını düşünüyorum...

  

Turgay'ın sakatlığının sürmesi belki bir dezantaj ama son 2 
maçımızı zaten onsuz oynadık..
Hakan Gönül, Hasan Hüseyin gibi genç ve yetenekli futbolcularımız da var..
Bunları da doğru kullanabilirsek Burdur'u buradan eli boş göndeririz..

  

Maç öncesinde ibre bizden yana, ciddiyet şart..Kütahyaspor isterse,
-ki kendisini destekleyecek 5-6 Bin taraftar için isteyecek- 
o zaman bu maçı alır...
Alırsakta alt taraftan ilk kez bu kadar erken kopmuş olacağız..
Belli mi olur, sonrası belki çok daha güzel olur!(09-02-2008)
******
 NOT:Bu yazı eski sitede 225 kez okundu..
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