Goleiro faz gol de letra nos
acréscimos e salva time da
derrota
Aconteceu na primeira rodada do Campeonato Holandês, nesta
terça-feira. Vítima foi o campeão PSV
O goleiro Martin Hansen começou o Campeonato Holandês da
temporada 2015/2016 em altíssimo estilo. Nos acréscimos da
partida de sua equipe, o ADO Den Haag, contra o atual campeão,
o PSV Eindhoven, ele abandonou sua área e foi para o campo
adversário. Até aí, nada demais, já que isso é praxe quando a
equipe está perdendo, e o ADO ia sendo derrotado por 2 a 1. O
que ele fez a seguir é que impressionou.
Era a última chance para o empate. Falta do lado direito, e a
bola foi levantada na área do PSV. Após o cruzamento, ela foi
na direção de Hansen, que, apertado pela marcação, tocou de
letra, com o pé direito, e desviou a trajetória. Foi o
suficiente para matar o goleiro adversário e determinar o
empate em 2 a 2. Os outros gols do jogo foram marcados por
Roland Alberg, para o ADO, e Adam Maher e Luuk de Jong, para o
PSV.
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Martin Hansen é abraçado pelos companheiros: goleiro fez gol
de letra nos acréscimos e salvou o ADO da derrota – Reprodução
de vídeo
O Holandês começou no fim de semana, com jogos no sábado e no
domingo. Confira os jogos da primeira rodada:

SÁBADO, 8
Roda JC Kerkrade 3 x 1 Heracles
Feyenoord 3 x 2 FC Utrecht
DOMINGO, 9
FT AZ Alkmaar 0 x 3 Ajax
Willem II 1 x 1 Vitesse
TERÇA, 11
ADO Den Haag 2 x 2 PSV Eindhoven
SC Heerenveen x De Graafschap
Publicidade
QUARTA, 12
FC Groningen x FC Twente
PEC Zwolle x Cambuur
NEC Nijmegen x Excelsior
por O Globo
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