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Yazarımız RIDVAN43, bugünkü maçın dış cephesini sizler için yorumladı:

  

 ""Bölgesel Lig'de yer alacak takımları bir süredir takip ediyorum.
Bunların içinde muhtemel rakiplerimizden olan Uşak ekipleri iddalı kadrolar kurdular.

  

 Bugün ilk ciddi sınavımızı Uşak'ta Özel İdare'ye karşı verecektik.Yoğun idman temposu ve
henüz bazı mevkilerde yaşadığımız eksiklikler düşünüldüğünde bu deplasmandan kötü bir
sonuç alabileceğimizi düşünüyordum..

  

 Maçı izlemedim o yüzden maçla ilgili konuşamam.Bir penaltı golüyle 1-0 kaybetmek kötü bir
durum değil diyebilirim.Çünkü daha yolun başında olan bir takımız.

  

 Uşak ekibini Asım Kaleli destekliyormuş..Uşakspor'u Bankasyaya kadar taşıyan Başkan..
Hiç bir zaman arası Belediye ile iyi olmadı.Bir çok kez Belediyeye meydan okuyarak 
ve kendinden emin tavırlarıyla adından söz ettirdi.
Uşak Belediyesinin güçlü takım oluşturması sonrasında sanıyorum o da
  karşılarına rakip olarak çıkmış.

  

Uşak ekibinin ilk 11'inde 5 ve 7 numaraları hariç hepsi profesyonel oyuncular..
Kalecileri Erdinç Göztepe'de oynadı..

  

2 numara Ufuk Özbek Uşakspor ile Bankasya'ya çıktı ve Orduspor'a transfer oldu.Fenerbahçe
çıkışlı.

  

3 Numaraları Memet Özgür İşoğlu ise Burdurspor'dan tanıdığım iyi bir oyuncu.Hücumu sever.

  

Mehmet Şiralı 2 ve 3.liglerde uzun yıllar oynamış ve önmli sayıda goller atmış bir futbolcu.
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10 numaraları ise yine Uşakspor ile Bankasya gören ve geçen sene 2.ligde Fethiye'de 
yer alan Ali Kemal Genç..

  

Yani ciddi bir rakip vardı bugün karşımızda.

  

Biz ise 8'i yeni olan 11 ile çıktık sahaya.
Sonradan girenlerle birlikte geçen seneye göre çok daha güçlü
olduğumuzu söyleyebiliriz..

  

Ama bazı mevkilerde tecrübeli futbolculara ve bize güç katacak isimlere 
ihtiyacımız var.
Bu konuda da çalışmalar var.Sanıyorum ki ilerleyen günlerde daha güçlü bir Kütahyaspor ortaya
çıkacak..

  

Yıllardır savunmada fazla sıkıntı yaşamayan ancak hücumda kısır kalan bir takımız.
Bugün skora bakıldığında yine aynısı görünüyor.Güçlü rakibe pozisyon vermeden
bir penaltı golüyle yeniliyoruz.

  

Ama pozisyonlara rağmen yine gol yok..

  

Bu sorunu bu yıl aşacağımızı ve daha iyi olacağımızı düşünüyorum..

  

Bir hevesle yola çıkan yönetimimize, teknik ekibimize ve mavi-lacivert 
formayı giyecek olan futbolcu kardeşlerime başarılar diliyorum.. ""
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