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Chad ja Ramon, miehet maailmalta
deksi liigan parhaista pelaajista. Hänen agenttinsa tunsi
New York MetroStarsin scoutin ja sitä kautta järjestyi jamaikalaisen siirto MetroStarsin väreihin.
Pelit katkesivat pahaan
loukkaantumiseen, kunnes
Ramonin agentti kertoi Suomesta ja mahdollisuudesta
edetä tulevaisuudessa myös
muille Euroopan kentille Suomen kautta.
– Maalinteko on tietenkin
hauskaa mutta tilanteiden
luominen on se, mistä pidän
eniten. Olen huomannut, että
peli täällä on hyvin fyysistä.
Palloa pitää sen vuoksi pelata
tarvittaessa nopeasti eteenpäin ja uskon, että sopeudun
hyvin myös pelin fyysisyyteen,
Ramon vakuuttaa ja sanoo, että nyt hänen tehtävänsä on
auttaa KPV:ta mahdollisimman hyvään menestykseen
Ykkösessä.

Chad on ManU-fani
Durbanissa Etelä-Afrikassa
syntynyt ja varttunut Chad
Botha on monipuolinen urheilija. Baseball on laji, missä hän
eteni aina nuorten maajoukkueeseen saakka. Chadin lajivalikoimaan ovat kuuluneet lisäksi rugby ja kriketti.
– Rugby oli minulle myös

Jamaikalainen Ramon Bailey vas. ja eteläafrikkalainen Chad Botha
tuovat uutta ulkomaalaisosaamista tämän pelikauden otteluihin.

vahva laji mutta lopulta valitsin jalkapallon. Jalkapalloa
olen pelannut viisivuotiaasta
saakka ja yksinkertaisesti pidän siitä eniten, Chad perustelee lopullista lajivalintaansa.
Suomeen Chadin piti alunperin tulla vain kolmen kuukauden vierailulle vuonna 2003
tuolloin MyPa:ssa pelanneen
Ryan-veljensä luo. Pikavisiitti
venyi lopulta vuosien mittaiseksi ja se jatkuu edelleen.

Chadille tarjoutui aluksi
mahdollisuus pelata Kuusankoskella ja, Interin kiinnostuttua eteläafrikkalaisesta hän
siirtyi Turkuun toppariksi
kausiksi 2004 ja 2005.
Chad loukkaantui Allianssipelissä maaliskuussa 2005.
Hänen toivuttuaan vammasta
kautta oli jäljellä enää niin vähän, että eteläafrikkalainen
pelasi kesän loput ottelut VG:n
riveissä Naantalissa.

– Haen nyt ehjää kautta
loukkaantumisen
jälkeen.
KPV:llä oli takanaan hyvä
kausi ja sen vuoksi tänne oli
mielenkiintoista tulla. Varmasti jokaisen pelaajan tavoitteena on pelata mahdollisimman korkealla ja se on myös
minun tavoitteeni. Nyt minulla on täysin uusi rooli ja se on
tietenkin haastava tilanne,
keskikentällä raatava Chad
kertoo.
Chadin koko muu perhe kannattaa Liverpoolia mutta
Chad tunnustautuu ManU-faniksi.
– Olin noin 5-vuotias kun setäni toi minulle Englannista
ManU:n kaulahuivin ja siitä se
alkoi. Roy Keane on ehdottomasti yksi suosikkipelaajistani.
– Durban on iso kaupunki ja
aluksi olin hieman huolissani,
kuinka viihdyn Kokkolassa.
Nyt olen huomannut, että
meillä on todella yhtenäinen
joukkue ja muut pelaajat ovat
ottaneet minut tosi hienosti
vastaan. Se on helpottanut
tänne asettautumista huomattavasti, Chad kiittää.
Jamaikalla syntynyt Ramon
Bailey (vas.) ja eteläafrikkalainen Chad Botha ovat uusia
kasvoja KPV:n edustusjoukkueessa.
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KPV:n ulkomaalaisvahvistukset Ramon Bailey ja Chad Botha tuovat joukkueen keskikentälle ja kärkeen taitoa sekä kovaa työntekoa. Vieraiden mukana seuraan ja kaupunkiin
saapuu myös tuulahdus kaukaisista kulttuureista. Ramonin juuret ovat Jamaikalla ja
Chad on kotoisin Etelä-Afrikasta.
– Muutin perheeni kanssa
Jamaikalta New Yorkiin kun
olin 5-vuotias. New Yorkissa
on tiivis jamaikalaisyhteisö ja
siellä aloitin myös jalkapalloilun. Katufutis kavereiden
kanssa kuului meidän jokapäiväiseen elämään. Ja tietenkin
reggae-musiikki, joka on osa
kulttuuriamme.
Reggaeta
kuuntelen melkein koko ajan,
Ramon nauraa.
Hän sanoo, että hyvä henkilökohtainen tekninen taito on
perua nimenomaan katufutiksesta.
– Katufutiksessa piti oppia
hallitsemaan palloa pienessä
tilassa. Samoin tietynlainen
taiteellisuus on tyypillistä
meille, jotka harrastimme paljon katufutista, Ramon sanoo
ja tunnustautuu, luonnollisesti, brassifutiksen suureksi
ihailijaksi.
Ramon pelasi liigaa Merceryliopiston väreissä ja nousi yh-

