
Havertz mengungkap rahasia 
Jerman bisa lolos cepat ke Qatar. 
Tapi, dia juga mengungkap masih 
ada yang perlu ditingkatkan. “Saat 
anda bermain untuk Jerman, lan-
tas itu mengenai memenangi piala 
dan mencapai puncak performa. 
Itulah bagaimana kami sampai di 
sana, di Piala Dunia tahun depan. 
Tapi, kami masih harus menyele-
saikan banyak pekerjaan. Kami 
akan melakukan segalanya, agar 
kami bisa bersiap dengan baik 
ketika saatnya tiba,” ujarnya.

Dari Grup G, Belanda 
pesta setengah lusin gol saat 
menjamu Gibraltar. Bertand-
ing di De Kuip, Rotterdam, 
Selasa (12/10) dinihari WIB, 
De Oranje menang telak den-
gan skor 6-0.

Memphis Depay mencetak 
dua gol dalam pertandingan 
ini. Gol-gol Belanda lainnya 
diciptakan oleh Virgil van 
Dijk, Denzel Dumfries, Arnaut 
Danjuma dan Donyell Malen.

Hasil laga lainnya,  Grup 
E: Belarusia 0-2 Republik Ceko 
dan  Estonia 0-1 Wales. Grup 
G: Latvia 1-3 Turki, Norwegia 
2-0 Montenegro.     vit

kata Werner dilansir dari situs 
resmi Timnas Jerman.

Jerman sedang di tren posi-
tif. Die Mannscaft disebut oleh 
Kai Havertz sedang menunjuk-
kan kualitas yang sebenarnya. 
Dalam lima pertandingan tera-
khir di Kualifi kasi Piala Dunia 
2022, Jerman selalu memetik ke-
menangan. Mereka juga tampil 
produktif  dengan mencetak 18 
gol. Lini belakang Jerman juga 
kokoh dengan hanya kebobolan 
sekali saat melawan Rumania.

Havertz menyebutkan, rent-
etan hasil bagus ini sudah men-
jadi bukti bahwa Jerman mem-
punyai kualitas bagus. Mereka 
baru saja merasakan kekecewaan 
dengan disingkirkan Inggris di 
babak 16 besar Euro 2020.

“Dalam beberapa pertand-
ingan terakhir sudah menun-
jukkan kualitas yang ada di 
tim kami. Terutama selepas 
Euro, terasa pahit buat kami, 
kami ingin lolos secepatnya. 
Laju kemenangan ini memberi 
kami kepercayaan diri tinggi 
tapi kami masih menatap jalan 
panjang di muka kami,” kata 
Havertz di Reuters.

meski lawan bermain bertahan. 
Jerman pun untuk ke-20 ka-
linya secara beruntun mampu 
lolos ke Piala Dunia, hanya ka-
lah dari Brasil dengan 21 kali.

“Kami lolos ke Piala Dunia 
dengan cara yang kami inginkan. 
Saya harus mengapresiasi para 
pemain atas performa mereka, 
mereka tidak membiarkan lawan 
menciptakan peluang. Babak 
pertama memang sedikit sulit dik-
endalikan, kami tidak klinis seperti 
saat melawan Rumania. Lalu kami 
bangkit setelah gol pertama dan 
tampil lebih menggigit. Jadi, saya 
pantas puas melihatnya,”  kata 
Flick di situs resmi DFB.

Kesulitan mencetak gol, 
juga diakui Timor Werner.  Na-
mun pemain Chelsea tersebut 
menyebut bahwa Jerman han-
ya membutuhkan waktu dan 
tetap bersyukur mereka tetap 
mampu melakukan clean sheet. 
“Selalu sulit di babak pembu-
kaan melawan tim seperti itu. 
Itu bagus untuk menjaga clean 
sheet.  Jika Anda bermain sep-
erti itu selama 90 menit penuh, 
hanya masalah waktu sampai 
kami mulai mencetak gol,”  

SKOPJE (IM) - Jerman 
memastikan diri sebagai tim 
pertama yang lolos ke putaran 
fi nal Piala Dunia 2022 dari jalur 
kualifikasi. Die Mannschaft 
menang telak 4-0 di markas 
Makedonia Utara untuk me-
nyegel tiket ke Qatar.

Dalam laga lanjutan kuali-
fi kasi Grup J zona Eropa  di 
Tose Proeski National Arena, 
Selasa (12/10) dinihari WIB 
itu,  Timo Werner menyum-
bang dua gol untuk Jerman. 
Gol-gol dari Kai Havertz dan 
Jamal Musiala melengkapi ke-
menangan tim tamu.

Ini juga jadi ajang balas 
dendam Jerman yang kalah 
2-3 dari lawan yang sama di 
kandang sendiri tahun lalu. Jer-
man yang lagi on fi re  bersama 
Hansi Flick, empat kemenan-
gan dari empat laga, bermain 

agresif  sejak menit awal dan 
tak memberikan Makedonia 
Utara kesempatan melawan.

Jerman yang menyapu ber-
sih tujuh laga setelah kekalahan 
di partai pertama, berhasil 
mengunci tiket putaran fi nal 
dengan 21 poin. Dengan dua 
laga sisa, maka Jerman takkan 
lagi bisa dikejar Rumania (13 
poin) di posisi kedua.

Sungguh kemenangan 
yang melegakan Jerman karena 
mampu memberikan impresi 
yang bagus di awal kepelatihan 
Flick, Apalagi Jerman dalam 
tiga tahun terakhir dikritik 
habis karena tampil buruk di 
Piala Dunia 2018, UEFA Na-
tions League 2019 dan 2021 
serta Euro 2020.

Flick puas dengan per-
forma anak asuhnya yang tak 
berhenti berusaha mencari gol, 
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Haaland Dua Kali Menolak Juve

Jerman untuk ke-20 kalinya secara 
beruntun mampu lolos ke Piala Dunia, 
hanya kalah dari Brasil dengan 21 kali.

Timo Werner Timo Werner 
(kiri) berpacu (kiri) berpacu 

dengan pemain dengan pemain 
Makedonia Makedonia 

Utara.Utara.

KOKEKOKE
Pemain Atletico MadridPemain Atletico Madrid

DORTMUND (IM) 
- Erling Haaland pernah 
hampir  merapat ke Juventus 
dengan harga sangat murah. 
Tetapi penyerang Norwe-
gia  itu menolak keinginan 
Juventus bahkan hingga dua 
kali. Haaland saat ini memang 
menjadi salah satu aset paling 
diburu klub-klub top Eropa. 
Striker berusia 21 tahun itu 
jadi target klub-klub top sep-
erti Manchester City, Man-
chester United, Real Madrid, 
PSG sampai Bayern Munich.

Juventus pernah nyaris 
mendapatkannya saat namanya 
belum sepopuler ini. Kala itu 
masih berseragam Molde, Haa-
land pernah didekati La Vecchia 
Signora dengan nilai transfer 
hanya 2 juta Euro. Hanya saja, 
transfer itu tak terwujud. Man-
tan Direktur Juventus Fabio 
Paratici mengungkapkan kega-
galan transfer itu murni karena 
pilihan Haaland.

Saat Haaland mulai men-
curi perhatian bersama RB 
Salzburg,  Juve mendekat-
inya lagi hanya untuk 
mendapatkan peno-
lakan kedua. “Haa-
land pertama kali dekat 
dengan Juventus ke-
tika masih 16-17 
tahun dan bermain 
di Norwegia. Dia 
ingin lebih banyak 
ruang untuk ber-
main secara reg-
uler, jadi dia memi- l i k 
RB Salzburg,” un- gkap 
Paratici, yang kini menjadi 
direktur Tottenham Hotspur.

Jerman Tim Pertama Lolos ke QatarJerman Tim Pertama Lolos ke Qatar

ROBERT LEWANDOWSKIROBERT LEWANDOWSKI
Pemain Bayern MunichPemain Bayern Munich

Hanya saja, sang pemain 
ogah ke Serie A, ia ingin 
bermain di Liga Jerman. 
“Lalu setelah itu dia memilih 
Borussia Dortmund untuk 
bermain di Bundesliga dan 
tentu saja demi kesempatan 
bermain lebih banyak. Jauh 
lebih mudah di usia 20 tahun 
untuk bermain di Dortmund 
ketimbang klub seperti Juven-
tus, terutama karena saat itu 
kami punya Paulo Dybala dan 
Gonzalo Higuain. Si pemain 
cuma memilih jalan yang 
berbeda saja,”  kata Paratici.

Saat ini, Haaland menjadi 
rohnya Dortmund. Klub 
Jerman itu sangat beruntung 
mendapatkannya, karena di 

setiap laga, dari 
kaki Haaland 
selalu men-
galir gol demi 
gol.       vit

MUNICH (IM) - Robert 
Lewandowski tampil luar biasa 
bersama Bayern Munich. Tidak 
ada yang meragukan ketajaman 
Lewandowski di depan gawang 
lawan. Ia sudah mencetak 307 
gol dalam 339 penampilan 
bersama Die Roten di semua 
kompetisi.

Pada musim lalu saja, Le-
wandowski menorehkan 41 gol 
di Liga Jerman. Penyerang asal 
Polandia tersebut mematahkan 
rekor milik mendiang Gerd 
Mueller yang membukukan 40 
gol semusim pada 1971/1972.

Moncernya rekening gol 
Lewandowski tidak hanya 
diperoleh berkat ketajaman 
dirinya di depan gawang. Eks 
Borussia Dortmund itu juga 
piawai bergerak menemukan 
ruang bebas yang bisa diman-
faatkan menjadi gol.

Atas semua yang diraihnya 
saat ini, ia tidak melupakan 
jasa besar Pep Guardiola.  Skill 
unik itu rupanya dipelajari 
Lewandowski semasa dilatih 
eks pelatih Bayern Munich 
tersebut. Manajer Manchester 
City itu adalah sosok yang 
mendatangkan Lewandowski 
ke Allianz Arena dari Dort-
mund pada 2014.

LONDON (IM) – Pela-
tih tim nasional Inggris Gareth 
Southgate, meyakini Jadon 
Sancho bakal  bersinar di 
klubnya saat ini, Manchester 
United (MU). Pernyataan itu 
datang karena dia telah melihat 
langsung kualitas sang pemain.

Seperti diketahui, pemain 
berusia 21 tahun itu belum 
mencetak gol atau asisst setelah 
sembilan penampilan untuk 
Manchester United. Sehingga, 
Sancho diberi label tidak layak 
untuk masuk di skuad timnas 
Inggris. “Apakah dia pantas 
berada di performa ini selama 
beberapa minggu terakhir? Yah, 
mungkin tidak,” ucap Southgate 
seperti dikutip dari Football 365.

Bagaimanapun, Sancho 
telah diberikan peran pada 
matchday ketujuh Kualifi kasi 
Piala Dunia 2022 zona Eropa 
melawan Andorra. Dia mem-
bayar kepercayaan yang diberi-
kan kepada pelatihnya dengan 
mencatatkan dua assist.

Southgate pun meminta 
pemain sayap itu untuk diberi-
kan lebih banyak waktu untuk 
menyesuaikan diri dengan 
lingkungan barunya di Old 

Trafford. Pasalnya, Sancho 
harus menghadapi tantangan 
karena pindah ke klub baru.

“Kita seharusnya tidak ter-
kejut bahwa bagi seorang pemain 
muda untuk memiliki peruba-
han besar dalam hidupnya, liga 
baru, klub baru, gaya permainan 
yang berbeda, rezim pela-
tihan yang berbeda, 
kembali tinggal di 
Manchester, pindah 
rumah dan segala 
sesuatu yang terlibat 
di dalamnya. , itu ban-
yak yang harus diambil. 
Jadi itu akan membutuh-
kan waktu tetapi dia 
menunjukkan ban-
yak kualitas yang 
dia miliki (mela-
wan Andorra) 
dan saya tahu itu 
akan datang den-
gan klub juga,” 
tuturnya. 

Southgate 
send i r i  t e t ap 
memuji performa 
Sancho karena telah 
mencatatkan assist 
ketika kontra dengan 
Andorra. Menurut-

Lewandowski Akui Peran GuardiolaSancho Bakal Bersinar di MU
“Dia mengajari saya un-

tuk melihat sepakbola dari 
sudut pandang lain. Mema-
hami sepakbola dari gerakan-
gerakan, strategi, bagaimana 
memainkan sepakbola ber-
dasarkan taktik-taktik. Setelah 
bermain dengan Guardiola, 
saya melihat sepakbola dengan 
cara berbeda. Saya bisa melihat 
sepakbola dari luar, dari sudut 
pandang lain,” kata Lewan-
dowski kepada Marca.

Ia mengaku,  antara dirinya 
dan Guardiola sering berdis-
kusi tentang taktik. “Saya bisa 
tahu siapa yang salah, siapa 
yang melakukannya lebih baik, 
serta bagaimana anda dapat 
selangkah lebih maju meng-
hadapi lawan. Saya berbicara 
dengannya dan dia banyak 
menjelaskan bagian taktik 
kepada saya. Dia bilang: Saya 
tak bisa membantumu men-
jadi striker yang lebih baik, 
sebab kamu sudah sangat 
oke, tapi saya bisa membantu 
tim mengirim bola ke area 
bebas dan di sana kamu sudah 
paham apa yang ha -
rus dilakukan, 
serta bagaimana 
untuk menyele-
saikannya,”  kata 
Lewandowski.     

vit

nya, Sancho masih menjadi pe-
main yang produktif. “Jadi, Anda 
harus memilih momen yang 
tepat untuk melepaskan bola 
dan momen yang tepat untuk 
mendukung diri Anda sendiri 
untuk mengeluarkan satu atau 
dua pemain itu dan saya pikir 

dia melakukannya 
dengan sangat 
baik beberapa 
kali. Penting 
bahwa dia 
mendapat 
assist kare-
na Anda 
juga ha-
r u s 

m e m i l i k i 
produktivitas itu 
dan umpan yang 
tepat atau um-
pan silang yang 
tepat di akhir 
bagian per-
mainan itu,” 
kata Southgate. 
    vdp

Wijnaldum Korban Janji Palsu PSG?
PARIS (IM) - Georginio 

Wijnaldum tidak mendapatkan 
tempat utama di  Paris Saint-Ger-
main (PSG). Ia pun mengaku 
tidak bahagia  selama berada di 
klub ibu kota Prancis itu, padahal 
dijanjikan bakal jadi starter. Wi-
jnaldum memilih tidak memper-
panjang kontraknya di Liverpool 
dan pindah dengan status bebas 
transfer ke PSG di musim panas 
kemarin.  Ia diiming-imingi gaji 
besar dan kesempatan bermain 
di skuad utama.

Apa daya, di awal musim 
kompetisi 2021/2022 ini, Wijnal-
dum bukan pilihan utama pelatih 
Mauricio Pochettino.  “Saya me-
mang belum sepenuhnya puas. 
Situasinya tidak sesuai keinginan 
saya, tapi itulah sepakbola.  Saya 
sebenarnya begitu antusias den-
gan petualangan baru ini dan ke-
mudian hal ini terjadi. Sangat sulit 
memang. Anda pasti khawatir 
ketika Anda tidak bermain. 
Tapi ini baru awal musim. 
Apapun bisa terjadi dan 
saya mencoba tetap 
positif,” ujar Wijnal-
dum seperti diku-
tip ESPN.

Walau de-
mikian dia tidak 
mau menyerah dan siap 
memperjuang- k a n 
tempatnya. Wi- j n a l d u m 
memang tampil 11 kali dari 12 
pertandingan yang dilakoni 
PSG sejauh ini. Tapi dari 
total 1080 menit, Wijnal-
dum cuma bisa melakoni 
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tak lebih dari setengahnya atau 
sekitar 502 menit.

Ini menunjukkan Wi-
jnaldum memang belum 
mendapat kepercayaan dari 
pelatih. Wijnaldum masih 
harus bersaing dengan Marco 
Verratti, Idrissa Gueye, Lean-
dro Paredes, Ander Herrera 
dan bahkan Angel Di Maria.

Apa yang Wijnaldum rasakan, 
sudah dialami lebih dulu oleh 
seniornya Gregory van der Wiel 
di PSG. Dilansir dari Marca, Van 
der Wiel mengaku tidak bahagia di 
PSG karena termakan janji palsu. 
“Mereka (pihak PSG bilang), 
kamu akan jadi pilihan utama dan 
banyak waktu bermain. Namun, 
ke- nyataannya ti-

dak. Saya tidak 
senang sela ma 
berada di sana,” 
kenangnya.       
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