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 BURSA-KÜTAHYA SÜRPRİZ PEŞİNDE!..??..

  

Sezonun ilk antrenmanına gitmiştim ..
Bunu söylemekten gocunmayacağım..5-10 dakika sonra oradan ayrılmıştım..
Kütahyaspor adıyla karşımıza resmen B gençler sürülmüştü..
Bu duruma kızdığım için bir süredir Kütahyaspor’dan uzak duruyordum..

  

Bursa’dan transferler yapıldığı söylendi 
ve bu oyuncuları özellikle isim isim vererek methedenler vardı.
Dün hazırlık maçı olduğunu duyunca bir de kendi gözümle görmek üzere
yine Dumlupınar Stadyumu’na gittim.
Gelen oyuncuların söylenenden daha iyi olmalarını temenni ettim.

  

Sahaya bembeyaz formalı Kütahyaspor çıktı.
Mavi-lacivert hasretini bu sebeple dindiremesek te
sahadaki takımın Kütahyaspor olduğunu bilmek bir an bize huzur verdi..

  

Karşımızdaki rakip, küçümsemek adına söylemiyorum ama 
bir futbol okuluydu.
Yani 42 yıllık profesyonel mazisi olan bir Kütahyaspor’un rakibi olamazdı.
Olmamalıydı..
Maç başladıktan sonra gördük ki malesef Kütahyaspor 
bu rakibe diş geçiremedi..

  

Bizim kaleciyi ilk defa gördüm..Kurtarabileceği basit bir gol yedi 
ve rakip öne geçti.Onun sonrasında kaleye gelen birkaç topta da 
muhtemelen geldiği amatör takımın 2.kalecisi olduğu 
düşüncelerini uyandırdı bende..

  

Sağbekte oynayan 2 numaralı Ahmet Çötoğlu Bursa DSGL liginden gelmiş..
Oldukça vasat bir oyuncu..
Kütahya amatörde onun gibisi onlarca vardır diye düşünüyorum..
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3 numarayla Talha Dülger’i izledik.
’’Namı diğer Sadık Ölçen’in yeğeni’’.. 
Hani şu bizim çocukların, gelişine baş kaldırdığı Talha..
Bence sahanın en iyisiydi.
O teknikte biri defansın solunda heba edilmemeli diye düşündüm.
Çünkü malumunuz , takımda zaten az sayıda iyi futbolcu var ve
bunlardan biriside Talha Dülger.

  

4 numara Onur Tuncer oldukça kalıplı..
Basketbolcu gibi.Canını dişine taktı ama Kütahyaspor’un futbolcusu olamaz..
Daha doğrusu bizim istediğimiz Kütahyaspor’da yer bulamaz..

  

5 numara Aytaç Akın özellikle ismi kulağımıza fısıldanan kişiydi.
Hiç beğenmedim.Bizim Cihat kesinlikle ondan daha üstün..
Aytaç ağır, pozisyon hatası yapan ve fiziğine rağmen hava
toplarında da ıska geçen birisi olarak iz bıraktı bende..
Tabiki ilk izlenimlerim.. 
6 numarayı Derviş Hüseyin Güner giydi..
Her zaman ki gibi iyiydi.
Onun  kanadından rakip fazlaca boş alan bıraktı.
Eğer Hüseyin, oradan ceza alanına girip gol atmayı düşünseydi
bunu da başarabilirdi..

  

Gelelim 7 numara İlker Çınar’a..Ayağına topu aldığında;
sürüşü, attığı çalımlar ve paslarla bana ‘’hah işte bu adam futbolcu’’ dedirtti.
O kadar Bursa'lının içinden nihayet bir tane çıktı demiştim ki
onuda öğrendik.2004 yılında Gençlerbirliği takımında profesyonel olmuş.
Bir önceki sezon 3.ligde Bilecikspor formasıyla 25 maçta yer almış.
Yani buradan da anlaşılıyor ki, biraz yetenekli olan hemen gözümüze battı.

  

Şaban Maral benim Paf takımdan da beğenerek izlediğim bir futbolcuydu.
Dün de yaptığı klas hareketlerle yine alkışı hak etti.
Kendini daha fazla vererek oynarsa Şaban iyi bir futbolcu olur.
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9 numarayı Doğa Sayar giydi.Tipik bir pivot santrafor..
Hani şu kafa vuran ama girdiği pozisyonlarda saç baş yolduran cinsten.
******
 NOT : Eski sitede 1672 kez okundu..
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