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  -HEYECANA ARA YOK-

  

Bu haftayı Kütahyaspor maç yapmadan geçecek, ama bir futbolsever olarak futbola ara
vermedim tabiki..Sezon başından bu yana her maçını takip ettiğim Pafta ki kardeşlerimi 
izlemek için yola koyuldum..İlk maçta ki mağlubiyeti kabullenemeyen arkadaşlar zaten 
galibiyet için kenetlenmişlerdi ve ortaya iyi işler çıkacağı baştan belliydi...

  

Yine dolu tribünler önünde iyi mücadele gösteren gençlerimiz zorlansalar da Yalovaspor'u 
son onbeş dakikada sürklase ederek 3 gollü 3 Puanı almayı bildiler..

  

Pafta ki önemli yeteneklerden sürekli bahsediyoruz ama Hüseyin'in farkını farkedemediğimiz
her gün bizim için bir kayıp oluyor..Bunu özellikle belirtmek istiyorum..

  

Attığı her korner ve serbest vuruş altı pas içinde takımı golle burun buruna getiriyor..
Uzak mesafeden attığı sert şutlar dağlara taşlara değil tam adrese gidiyor.Bir çok 
futbolcunun aksine yana ve geriye değil, topu aldıkça ileriye gidiyor.Dört dörtlük 
bir futbolcu..Futbolcu diyeceğim çünkü her şeyi ile önemli bir yetenek.
Bugün gol atmadı ama yine attırdı..Biraz daha arkadaşları dikkatli olsa asist sayısı 
tavan yapacaktı..

  

Güzel galibiyette payı olan tüm oyuncularımızı tekrar tebrik ediyorum..

  

* * *

  

Maçta ilk devre bitiyor..Sağıma dönüyorum.Ilıe Datcu Hoca oturmuş gençleri takip ediyor..
(Hocamla, perşembe idmanında tanışmıştım ve o sıcakkanlılığıyla, sevecenliğiyle 
bana çok iyi davranmıştı..) Gidiyorum yanına, 'ya sen buradamıydın bende az 
önce sormuştum’ diyor...
Burdayım elbette hocam diyorum..
-Hoşgeldin, hoşgeldin diyor...
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(Sahiplenmiş Kütahya'yı..Bizi bile misafiri olarak görüyor..Elbette çok hoşuma gitti.)

  

Ee hocam nasıl buldun bizim gençleri diyorum..
Çok güzel çook..ben gençleri çok severim diyor..
-Var mı hocam özellikle izlediğin futbolcu? Diyorum;
-Olmaz mı canım, boşuna mı geldim ben buraya cevabını alıyorum..

  

Ama Datcu Hoca dertli..Sakat dolu takımda diye başlıyor, cezalılardan ve sınırda ki 
6 kişiden bahsediyor..Yarın Nazilli'ye gidecekmiş, kendim izleyeceğim.
Boş geçirmeyelim vaktimizi diyor..Nazilli'den çekinmediğini söylüyor ama şu sakatlıklardan 
korktuğunu da inkar etmiyor..

  

Verilen aranın bize iyi geldiğini ama sakatların her şeyi terse döndürdüğünü de
söyledikten sonra ikinci devrede gençleri takip etmeye devam ediyor..Bende ayrılıyorum

  

yanından geçip bir köşeye heyecanla ikinci devreyi izliyorum...

  

* *  *

  

Yarın bulunduğumuz grupta bizi çok ilgilendiren maçlar oynanacak.

  

TAV.BLD.LİNYİTSPOR - AYDINSPOR:Taraftarının yaptığı çirkefliklerden bıksak usansakta, 
takımıyla bir alıp veremediğimiz yok Tavşanlı'nın..Şuan grupta en golcü durumda bulunan 
Abdi askere gidecekmiş..Son maçı olacak yani.
Aydınspor Akhisar'a evinde dağıldı.Bu maçtan sonra Bay geçecek ve eğer yarın 
kazanamazsa biz rahatlayacağız.Normal şartlarda Tavşanlı'nın rahat kazanacağını 
düşünsem de Türkiye Liglerinde son haftalarda skor tahmini yapmak oldukça zor..

  

AKHİSAR BLD.SPOR - MUĞLASPOR:Son on maçında 1 gol atabilen Muğla son maçında 2
gol birden atmasıyla değil de hakemlerle diyaloglara girmesiyle gündeme geldi.Bir şey 
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çıkmayacak elbette..Son kozlarını oynayan Muğla yarın kaybedecektir ve kaybettiği 
andan itibaren de maçlarını dört değil sekiz hakem bile yönetse Muğlaspor düşecektir.

  

TORBALISPOR - Y.BURDURSPOR:Bir ara play-off rüyaları gören Torbalı son haftalarda
galibiyeti unuttu.Son iki maçında Aydın ve Muğla'ya karşı alamadığı maçlar altı kızıştırdı.
Onlar bu maçlara asılmazken fikstürde yanına üç puan koydukları Burdur maçını hesapladılar 
elbetteki.Yarın kazanmak adına uğraşacaklardır..
Burdur gol yollarında çok etkisiz olmasına karşın iyi kapanan bir ekip.Normal şartlarda 
Torbalı'dan puan koparır derdim ama moral olarak dibe vurmuş bir ekibin bu deplasmanda
işi zor olacak..Burdur ne yazık ki şu saatten sonra kaderini pamuk ipliğine bağlamış durumda..

  

DENİZLİ BLD.SPOR - KONYA ŞEKER:Üst tarafı ilgilendiren ve sonucu bizi hiç i
lgilendirmeyen bir maç..
Denizli'de ki düşüş devam ediyor.
Şeker ise emin adımlarla yürüyor.Can Parlayan gibi bir silahı da kadrosuna katan
Konya ekibi, kafasında bir şeyler dönmeye başlayan Denizli'den puan veya puanlarla 
döner diye düşünüyorum...
NİLÜFER BLD. - O.RENAULTSPOR:Nilüfer kazansın istiyoruz doğal olarak..Geçen hafta 
Konya'dan puanla dönen Nilüfer bunu yapabilir, ama yapar mı derseniz ona şuan 
verecek bir cevabım yok!..

  

Y.EREĞLİSPOR - BALIKESİRSPOR:Liglerin en az kaybeden takımı olan Balıkesir son 
iki maçta üst üste kaybedip gol dahi atamayınca eski hocamız Ahmet Kılıç ile anlaştı.
Yarın kazanmaya gidiyorlar.
Ereğli ise hocasının da istifa etmesiyle iyice ortada kaldı.Ereğli ligde artık uzatmaları 
oynuyor ve Balıkesir kadro kalitesiyle üç puanı alacaktır..Yeniden zirve için umutlanacaktır.

  

ALTINORDU - ALİAĞA BLD.SPOR:Dibe vurduğu anda Adnan Özbağcı ile tavan yapan
Aliağa bizim 9 kişilik takıma yenilince karıştı.Oyuncuların eylemleri, Özbağcı’nın istifası
kulübü sarstı..Şuan üç puan önümüzde bulunan ve ikili averajda önünde olduğumuz
Aliağa zor deplasmanda kaybeder diye düşünüyorum.Altınordu ise kadro kalitesine
karşın bir türlü rahat kazanamıyor ama yarın gereğini yapacaklardır.

  

NAZİLLİ BLD. – ISPARTASPOR:Ilıe Datcu’nun da izleyeceği maçta Nazilli rahat bir
galibiyet alır ve iddialı bir şekilde Kütahya’ya gelir diyorum.
******
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 NOT:Bu yazı eski sitede 249 kez okundu..
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