Альоша Андонов след мача – „Това е пътя по който трябва да вървим.“
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Не съм изненадан от добрата игра и от победата. Но нормално е, че не очаквах толкова
голям резултат. Следях отбора на от Своге, знаех им статистиката и знам, че те имат
допуснати в миналото първенство само 15 гола. Много трудно им се вкарва гол. Дори от
началото на първенството те нямаха допуснат гол, но аз вярвам в моите футболисти и
бях убеден, че днес ще победим. Усетих нагласата на момчетата през седмицата, а и от
мача в София и знаех, че ще направим силен мач. Има някои неща които ще работим по
тях за да ги отстраним. Важното е, че правилата в нашата съблекалня са ясни и
отборът ще расте от седмица на седмица, Далеч съм обаче от мисълта, че няма да
губим мачове, а и да направим и слаби такива. Както казах и в самите подготвителни
мачове – за да ни победи някой ще трябва доста да се изпоти и да положи доста усилия.
Няма значение дали е отбор от А или Б група.
Очаквах като дерби, тежък мач, но и имах нагласата за победа в днешната среща.
Футболистите ми надминаха донякъде моите очаквания и мечти и показаха, че с лекота
можеха да отбележат още 3 или 4 гола. Момчетата играха с настроение и зарадваха
многобройната публика. Очаквам от мач след мач, с добри игри стадиона да продължи
да се пълни. Радостен съм. Аз казах и миналата седмица след мача със „Сливнишки
герой, че много се радвам на тази първа победа като гости в професионалния футбол,
защото ОФК”Бдин” от години няма такава. Сега спечелихме и домакинска срещу един от
най-добрите отбори от групата и то по убедителен начин. Това е пътя по който трябва
да вървим. Имаме си и някой кусури , но леко по леко това ще се напасва и отбора на
ОФК„Бдин” ще заприлича на една добре смазана машина и ще радва многобройните си
фенове с добри резултати.
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