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YABANCI DEĞİL, BİZİM DATCU!

  

Son yıllarda ikinci devre bir teknik adam değiştirmeden kendine 
gelemeyen Kütahyaspor bu sezon biraz daha rahatken tedbiri erken aldı...
Düşme potasında birince dereceden rakibi olan Muğlaspor, 
Yeni Burdurspor ve son olarakta Oyak Renault'u yenemeyen 
Kütahyaspor kredisini iyice tüketmişti.

  

Dün Bilal Üsbaş ile yollar ayrılırken göreve 71 yaşında ki İlie Datcu getirildi.
Türkiye ilginç bir ülkedir ki hemen herşey sorun olur.Datcu'nun yaşı da 
hemen gündem oldu.
Ben Datcu'yu yaşlı değil, tecrübeli olarak tanımlıyorum..

  

Kütahyaspor'un bir kan değişikliğine ihtiyacı vardı.Oyuncuların
yeniden forma rekabetine girmesi için bu gerekliydi.Datcu, 
kırk yıl düşünülse akla gelmeyecek bir isimdi belkide.Ama yöneticilerimiz
bunun uygun olacağını düşünmüşler.Bize sadece destek vermek düşer..
Kaldı ki ben tercihin yanlış olduğunu düşünmüyorum.

  

Bu ülkede Rüştü Reçber, Oğuz Dağlaroğlu, Murat Şahin gibi yeteneklerin 
yetişmesinde büyük payı olan, Lucescu gibi bir hocayla uzun süre 
çalışan ve Oscar Cordoba'ya hocalık yapan Datcu'nun Kütahyaspor
adına büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum.

  

Kütahyaspor'un kalabalık ve çok kaliteli bir futbolcu kadrosuna sahip
olduğunu zaten en başından beri söylüyoruz..Tecrübeli hocamız, 
yaratacağı rekabet ortamıyla bu kadroyu iyi değerlendirirse biz seri 
galibiyetler alırız.Zaten ikinci devre 7 maçta sadece 1 kez kaybettik.
Bu da eldeki malzemenin kalitesini ortaya koyuyor.

  

Datcu Kütahyaspor'un başına geçen ender yabancı hocalardan
birisi olabilir, ama içimizden birisi..Memleketini terkedip Türkiye'ye yerleşmiş, 
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İlyas Datça adını alıp bizden biri olmuştur.

  

O cana yakınlığı ve derin futbol bilgisiyle Kütahyaspor'a çok şey katacaktır.
Bütün ajanslarda ''Datcu Kütahyaspor'da'' haberi de son dakika 
olarak geçildi.Burdan da anlaşılıyor ki Kütahya'ya bir heyecan
gelecektir ve ilgi artacaktır..

  

Ben hocamıza ve ekibine sonsuz başarılar diliyorum.
Kaliteye kalite katarak bizi rahata kavuşturacağından şüphem yok (26.02-2008)
******
 NOT:Bu yazı eski sitede 178 kez okundu.. 
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