INTERNATIONAL MEDIA, KAMIS 7 OKTOBER 2021

10 Sportnews

Haaland Cocok Bela Liverpool
DORTMUND (IM) Erling Haaland dinilai cocok
bila bergabung ke Liverpool.
Padahal dia juga paling diburu
klub-klub top Eropa saat ini.
Ketajaman Haaland di depan
gawang menjadi alasannya.
Striker Norwegia itu tampil
gemilang sejak direkrut Borussia Dortmund pada awal tahun
2020. Penyerang 21 tahun itu
sudah membukukan 68 gol dan
19 assist dari 67 penampilan di
semua kompetisi.
Real Madrid, Manchester United, Manchester
City hingga Bayern Munich
kabarnya siap memperebutkan tanda tangan pemain
jebolan Bryne tersebut.
Moncernya performa Haaland bersama Borussia Dortmund mendapat pantauan dari
legenda Timnas Norwegia, John
Arne Riise. Eks bintang Liverpool itu menyebut Haaland bakal
lebih bersinar apabila berkarier di
Premier League.
Riise pun berharap
Haaland bisa mengikuti
jejaknya bermain di Liverpool. Dia menilai gaya
main kompatriotnya itu
klop dengan permainan menyerang yang
dibawakan Juergen
Klopp
“ Je l a s s ay a
akan senang
mendapatkannya
di Liverpool. Dia
pemain yang luar biasa.
Dia
dalam performa yang bagus
dan saya pikir dia akan cocok
dengan gaya sepakbola (Juergen)

Klopp. Saya juga merasa dia akan
mencintai Liverpool sebagai
klub,” tutur Riise.
Namun Riise mengatakan
semua tergantung Liverpool,
apakah mau mendapatkan
sang bintang. “Saya tidak tahu
apakah Liverpool punya kesempatan untuk mengontraknya. Namun jika mereka
memilikinya, maka lakukanlah
sebab itu akan sangat menakjubkan buat klub atau pun tim
mana saja yang mendatangkan
dia. Namun jika Manchester
City mendapatkannya, wow.
Siapa pun yang mendapatkan
Haaland, apakah itu musim
depan atau kapan pun, akan
menjadi tim yang
luar biasa kuat
selama bertahun-tahun
mendatang,”
kata Riise.
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Ruediger Tersanjung Dibidik Bayern
LONDON (IM) - Masa
depan Antonio Ruediger tengah dispekulasikan di Chelsea. Itu setelah kontraknya
akan habis pada akhir musim
nanti. Ia juga dikabarnya diminati Bayern Munich. Pemain
28 tahun itu memang belum
meneken kesepakatan baru.
Padahal, performanya sedang
melesat naik, khususnya sejak
Chelsea dilatih Thomas Tuchel.
Ruediger menjadi salah
satu kunci sukses Chelsea merengkuh trofi Liga Champions
musim lalu. Kini, eks pemain
Stuttgart dan AS Roma itu juga
masih dipercaya sang manajer.
Performa Ruediger, plus
kontraknya yang tinggal tersisa
setahun, rupanya dipatau klub
lain. Beberapa raksasa dikabarkan tertarik merekrutnya.
Salah satunya adalah Bayern Munich. Raksasa Bundesliga itu dikabarkan tertarik menampung Ruediger, usai sang
pelatih, Julian Nagelsmann,
sempat memuji-muji Ruediger.
Ruediger sendiri mengaku merasa terhormat
diminati Die Roten, namun berusaha tak mau
terganggu. “Tentu
saja (minat Bayern)
m e m b u a t s ay a
merasa terhormat,
dan membuktikan
bahwa saya telah
melakukan hal yang
benar. Tapi saya tidak

membiarkan diri saya terganggu.
Saya memiliki kewajiban kepada
klub saya untuk tampil baik.
Saya harus membuktikan diri di
setiap pertandingan dan tidak
membiarkan diri saya terganggu
oleh rumor,” kata Ruediger,
dilansir Mirror.
Direktur olahraga Bayern
Munich, Hasan Salihamidzic,
coba meredam spekulasi itu.
Ia menilai, Nagelsmann cuma
berbicara sewajarnya soal Ruediger, di tambah Bayern juga
sudah cukup tangguh di posisi
bek tengah. “Kurang baik ketika kami bicara soal pemain
klub lain. Julian (Nagelsmann)
mengatakan itu tentang dia
dalam konferensi pers, tetapi
dia pelatih yang melihat cukup banyak pemain,” kata
Salihamidzic, kepada
vit
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Antoine Griezmann dan Karim
Benzema, bakal
berjuang keras
melawan Belgia.

Prancis dan Belgia Saling Sikut di Turin
Prancis tentu harus waspada dengan
potensi bahaya yang bisa diberikan Belgia.
Telah membaiknya performa Eden Hazard
dan Kevin De Bruyne serta tajamnya Romelu Lukaku adalah pertanda bahaya bagi
pertahanan Prancis.
TURIN (IM) - Prancis
akan menghadapi Belgia pada
semifinal UEFA Nations League
2020/2021 yang dihelat di Stadion Allianz, Turin, Italia, Jumat
(8/10) pukul 01.45 WIB. Laga ini
diprediksi berjalan sengit.
Duel nanti bisa dikatakan
akan menyajikan pertarungan
antara 2 tim terbaik di UEFA
Nations League alias UNL
Liga A. Prancis merupakan tim
dengan raihan poin terbanyak
di fase grup lalu yakni dengan
16 poin dari 6 laga.
Sementara Belgia meraih
15 poin yang merupakan jumlah terbanyak kedua. Selain
itu, skuad asuhan Roberto
Martinez adalah tim tersubur

dengan koleksi 16 gol selama
penyisihan grup lalu.
Pelatih Prancis, Didier Deschamps, sangat ingin membawa negaranya merasakan
gelar juara lagi setelah Piala
Dunia 2018. Hasil buruk di
EURO 2020 lalu harus segera
dilupakan jika ingin berjaya di
laga nanti.
Bagi Deschamps, tidak
ada pertandingan mudah di
fase seperti ini. Belgia merupakan juara ketiga Piala Dunia
2018 “Ada pertaruhan penting
dengan Belgia untuk mencapai
babak final. Belgia adalah salah
satu tim terbaik di Eropa,
pastinya ingin membawa pulang gelar juara. Kami ingin

mendapatkan gelar ini. UEFA
Nations League 2020-2021
adalah tujuan kami,” kata Deschamps dilansir dari laman
resmi FFF.
Prancis tentu harus waspada dengan potensi bahaya yang
bisa diberikan Belgia. Telah
membaiknya performa Eden
Hazard dan Kevin De Bruyne
serta tajamnya Romelu Lukaku
bersama klub masing-masing
adalah pertanda bahaya bagi
pertahanan Prancis.
Selain itu, para pemain
Belgia seperti Leandro Trossard dan Hans Vanaken tak
boleh dianggap sebelah mata.
Keduanya bisa saja menjadi
kartu as bagi Setan Merah di
laga kontra pasukan Ayam
Jantan nanti.
“Mereka memiliki para
pemain yang sangat berbahaya.
Maka, kami harus melakukan
segalanya untuk lolos ke fase
terakhir. Kami tentu punya strategi untuk meredam
permainan Belgia dan bisa
dipastikan permainan berjalan
menarik,” ujar Deschamps.
Satu hal menarik dari skuad

Cavani Selalu Setia untuk MU
MANCHESTER (IM)
– Kenyamanan Edinson Cavani dalam menit bermain di
Manchester United (MU) setidaknya sudah terusik dengan
kehadiran Cristiano Ronaldo.
Menit bermain Cavani menjadi
lebih minim. Meski demikian,
penyerang asal Uruguay itu tidak
mempermasalahkannya karena
dia selalu siap untuk menunggu
gilirannya bertanding. Cavani
telah bersumpah untuk memberikan segalanya untuk MU.
Bahkan jika itu berarti datang
dari bangku cadangan.
Cavani hanya bermain 119
menit musim ini untuk MU.
Waktu bermainnya terbatas
akibat cedera dan kembalinya
Ronaldo ke Old Trafford.
Pelatih Setan Merah Ole Gunnar Solskjaer mengatakan, dia
tidak akan mentolerir para
pengganggu yang menempatkan kepentingan mereka
sendiri di atas kepentingan tim.
Cavani juga mengamininya.
Cavani selama ini mengaku
puas memberikan kontribusi
untuk klub meski dari bangku
cadangan. Menurutnya, hal itu
merupakan lumrah di sepakbola

apalagi bagi sebuah tim.
“Itu adalah hal-hal yang
terjadi, banyak perdebatan
dibuat, tetapi sepak bola
adalah sepak bola dan Anda tidak perlu terlalu banyak membalikkannya, itu bukan karena
satu atau lainnya ada. Yang
penting adalah bersiap ketika
giliran Anda, Anda selalu ingin
bermain, dia ingin berada di
sana selamanya, tetapi itu
tidak akan mengubah cara
berpikir atau bertindak saya,”
kata Cavani dikutip laman Mirror.
Sejauh ini, Solskjaer masih menahan untuk menur unkan Cavani
dengan Ronaldo
secara bersamaan.
Tapi bukan berarti
ke depan, kedua
penyerang tajam
ini akan dijadikan
andalan.
“Dalam sepak
bola, Anda harus
selalu siap. Itu salah
satu kunci di level atas. Terkadang
Anda bermain lebih

banyak, terkadang Anda bermain lebih sedikit, pelatih
membuat keputusan, tetapi
itu tidak menghentikan pekerjaan untuk selalu kompetitif. Liga baru saja dimulai dan
saya harus siap, tidak seperti
tahun lalu, tetapi saya di sana
untuk menjadi bagian
darinya,”
tandas Cavani. vdp
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Perancis adalah kemungkinan
2 bersaudara akan bermain
bersama di lapangan, yakni
Theo Hernandez dan Lucas
Hernandez. Terakhir kali ada 2
bersaudara di Timnas Perancis
adalah pada dekade 1970-an
silam, yakni Herve Revelli dan
Patrick Revelli.
Hanya saja, duo Hernandez mungkin belum akan
mendapatkan peluangnya di
laga ini. Ada Lucas Digne yang
difavoritkan untuk mengisi
pos bek kiri. Walaupun Lucas
Digne juga bisa bermain sebagai bek tengah, namun keberadaan Raphael Varane dan
Presnel Kimpembe membuat
peluangnya menjadi kecil. Tapi
yang jelas, Karim Bemzema
dan Kylian Mbappe tetap
menjadi ujung tombak serta
didukung Antoine Griezmann
Sementara Belgia tentu
juga ingin menghapus kegagalan mereka di Euro 2020
lalu. Saat itu Belgia tersingkir
di perempat final oleh Italia
yang akhirnya jadi kampiun.
Kini Roberto Martinez berharap bisa menghapus status

anomali itu dengan menjuarai
UNL musim ini, tentu dengan
melewati hadangan dari Prancis terlebih dulu.
“Kegagalan kami di Euro
2020 lalu memang masih membekas. Tapi kami ingin tampil
baik di ajang ini. Prancis adalah
tim kuat dengan segudang pemain hebat. Tapi semuanya akan
dibuktikan di lapangan. Kami
pasti akan menampilkan segala
yang kami miliki,” kata Martinez.
Menurut Martinez, skuadnya saat ini sangat mumpuni
untuk memenangkan trofi internasional, seperti UNL ini.
“Generasi ini dapat menantang
untuk mendapatkan trofi dan,
sementara secara konsisten
menjadi tim nomor satu di dunia
akan menjadi pencapaian ketika
grup ini pensiun,” kata Martinez.
Rekor pertemuan sepanjang sejarah kedua tim berpihak ke Setan Merah. Dari 75
kali pertemuan kedua negara,
Belgia mencatat 30 kemenangan. Sementara Prancis hanya
26 kali menang, sisanya laga
Setan Merah lawan Les Blues
berakhir imbang. vit

De Jong Sebut Barca Bakal Bangkit
BARCELONA (IM) Frenkie de Jong mengakui
start Barcelona jauh dari bagus.
Namun demikian, ia yakin
Barca masih punya kesempatan
menyudahi musim ini dengan
baik.
Barca memang melempem
saat ini. Setelah tidak terkalahkan di tiga pertandingan
pertama, Los Cules cuma sekali
menang dalam enam pertandingan selanjutnya termasuk
menderita tiga kekalahan.
Alhasil, Barcelona terdampar di peringkat sembilan
klasemen sementara LaLiga
dengan perolehan 12 poin
terpaut lima poin dari Real Madrid dan Atletico Madrid di dua
besar. Namun, masih memiliki
satu pertandingan di tangan.
Di Eropa, kekalahan di
dua pertandingan pertama
menempatkan De Jong dan kolega di dasar klasemen Grup E
tanpa poin. Mengingat umumnya kelolosan butuh sembilan
hingga 10 poin, Barca dilarang
kehilangan poin lagi di empat
pertandingan sisa.
Dengan laju buruk itu,
tidak sedikit yang pesimistis Barcelona akan sukses di
akhir musim. Meski demikian,

De Jong berkukuh Barca belum kehilangan kesempatan
memenangi gelar juara apapun.
“Ini sangat dibesar-besarkan, kami bukannya stagnan.
Hasil-hasilnya memang buruk,
tidak ada yang mengabaikannya. Anda bisa mengetahui
atmosfer negatif di sekitar
klub, yang memang masuk akal
ketika Anda mendapatkan hasil-hasil yang buruk di sebuah
klub seperti Barcelona. Saya
memang kecewa, tapi kami
tidak terpuruk,” kata De Jong
di Marca.
Pemain Belanda ini menegaskan, tidak bijak jika Barca
disebut gagal, pasalnya sejumlah kompetisi masih berjalan.
“Perolehan angka kami bukannya tertinggal jauh dari Real
Madrid dan Atletico Madrid,
dan masih ada banyak pertandingan untuk dimainkan. Jadi
kami belum kalah di kompetisi apa pun, sama sekali tidak.
Kami memang memulai Liga
Champions dengan buruk tapi
kami masih punya kesempatan
(lolos ke babak
1 6 b e s a r ) ,”
ujarnya.
vdp
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