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  'HOVARDA ŞİMŞEK'

  

İkinci devre onca strese ve sıkıntıya rağmen üst üste 2 maç kazanıp 
düşme potasından yukarıya fırlamıştık.Bugün taraftar üç haftadır devam 
eden galibiyet hasretinin sonlanmasını ve herşeyden önce de Oyak'tan
rövanşın alınmasını çok istiyordu..Ama Kütahyaspor bu taraftarın yüzünü
ne zaman güldürdü ki bugün güldürsün!

  

İlk yarı ve ikinci yarıda beşer dakikalık 'tadımlık' performans sergiyen
Kütahyaspor onun dışında kalan zaman içersinde futbol adına 
bir şey gösteremedi.Gol atmaya dermanı olmayan Oyak'a da 
altın tepside bir hediye sunduk..

  

Maç öncesinde yazdığım yorumda, hakemin çok iyi olduğunu söylemiş 
ve ilk kez hakem hakkında yorum yapmıştım.Bugün hakemi 
beğenmeyen var mı acaba?
Harika maç yönetti ama bizim 'bahaneseverler' yine kazanamadı..

  

Bilal Üsbaş'ta 90 dakika dökülen Göktürk ve Dinçer dururken; 
Taylan, Murat ve Melih'i çıkartarak Oyak'ın ekmeğine yağ sürdü..

  

Şimdi yorumu okuyan herkes, bir bir benim peşime düşüp 
'Bana sallamışsın' diyecek ama bunu diyecek kişiler şimdiden 
''ben bugün nasıldım?'' sorusunu kendilerine sorsunlar..

  

İlk devre maç ortada giderken 30 ile 35.dakikalar arasında etkili olduk.
Taylan'ın vuruşunu çizgiden çıkardılar..Hemen sonrasında Çağdaş'ın 
enfes vuruşunu kalecileri çıkardı..

  

İkinci devrenin başında da Dinçer ve Taylan ile bulduğumuz pozisyonları gol yapamadık.Oyak'ın
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yarım pozisyonunda ise 'kendi kendimize' golü yedik..

  

Oyuna sonradan giren Emrah'ın yaptırdığı penaltıda, maç öncesinde;
duran top ustası olduğunu yazdığım Muammer Genç kaleci ile topu ters 
köşelere yolladı.Bu sezon ilk kez penaltı kullandık ve bununla da puanı aldık..

  

Sonra ki dakikalarda Özgür Polat ile girdiğimiz net pozisyonu 
kullanamadık ve 55 dakika on kişi oynayan Oyak'ı yenemedik..

  

Dağıttığımız puanlarla yine ateş çemberinin içinde, kalan maçlarımızda 
ne yaparız diye matematik hesaplarına düştük..

  

Önder Tiryaki..Yediği golde hatası yoktur muhakkak (!)..

  

Fatih Yılmazlar, ne bu acele..Ayağına topu aldığında etrafı bomboşken 
topu vuruyor ileriye, kime giderse gitsin diye..

  

Murat Şaylığ bence iyidi.Ama önünde ki Göktürk o kadar kötüydü ki
onu da etkiledi..

  

Oğuz ve Hurşit'e çok iş düşmedi..

  

Melih önce ki maçlara göre tutuktu..Ama kötü değildi..

  

Fatih Tüfek, her şartta takımın en iyisi olmayı başarıyor..Topa hakim, 
ne yaptığını bilen o vardı..
Fatih'i her zaman övmemin sebebi tamamen formanın 
hakkını vermesindendir..
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Dinçer Çakır..Aydınspor'a attığı iki gol var, başka da birşey yok..
Yanında ki Taylan ve sonra da Özgür'ün indirdiği topların hiçbirinde 
olması gereken yerde değildi..Bana göre vasat bir kulübe adamı..
Sadece sürat var, başka da birşey göremiyorum..

  

Taylan gole yaklaştı ama çizgiden çıkardılar..Oyunda olduğu
sürede istekliydi ama top gelmedi.. Bilal Hoca devam ederse,
malesef kulübeye yeniden döndü.Çünkü ona verilen şans 
muhtemelen bu kadardı...

  

Çağdaş Sağlam ender iyilerimizdendi..Kazanmayı isteyen 
görüntüsü vardı.Ama yetmedi..

  

Göktürk Sağlam 90 dakikada bir tane orta yapamadı..Ya yerden 
savunmanın ayağına, ya da tribüne..
Tribünde herkes 'ha şimdi çıktı ha şimdi çıkacak' diye beklese de 
90 dakika devam etti..İkinci döneminde henüz o eski Göktürk'ü göremedik.
Formsuzluğu sürüyor..

  

Emrah oyuna girdikten sonra takımı canlandırdı yaptırdığı penaltı da
zaten skoru değiştirdi..

  

Özgür Polat geride kalan 6 maçın tamamında birer tane net
pozisyonu gol yapamayarak 'Ramazan Gürbüz' izlenimi vermeye 
devam etti..Korkarım ki devam da edecek..Bu haliyle 'sıfır' çeker..

  

Son 9 haftaya girildi..Eğer bazı radikal kararlar alınmazsa önümüzdeki 
2 maçtan iddaa ediyorum galibiyet çıkartamayız..Zaten o zamanda
yine alttaki dörtten kurtulma çabasına düşeriz..

  

 3 / 4



'HOVARDA ŞİMŞEK'!..(25.02.08) 

Yazar Administrator
Pazar, 30 Kasım 2008 21:45 - Son Güncelleme Çarşamba, 30 Kasım 2011 23:39

Geçen sene Timuçin Çuğ ile 4 maçta 4 galibiyet aldığımızda
bunlara leke sürenler vardı...
Koskoca bu sezonun ilk devresinde sadece 1 galibiyeti olan
Küçükçekmece ile ikinci devre şuana kadar 3 galibiyet aldı ve bugün
de evinde şampiyonluk adayı Beykoz'u 3-0 yenmiş...Ah hocam ah..
Ne işin var senin oralarda, çok sevdiğini bildiğimiz Kütahyaspor 
yine çıkmaz yolda, haberin olsun.. 
******
 NOT:Bu yazı eski sitede 146 kez okundu.. 
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