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Haaland Diminta Tentukan Masa Depan
DORTMUND (IM) Bukan rahasia lagi jika Erling
Haaland menjadi incaran banyak klub top Eropa. Striker
Borussia Dortmund itu diminta
segera menentukan masa depannya. Sebagaimana diketahui
Haaland menjadi mesin gol
Dortmund sejak didatangkan
dari RB Salzburg pada 2020.
Pemain asal Norwegia ini telah
mencetak 78 gol dari 81 pertandingan di semua kompetisi.
Ketajamannya membobol
gawang lawan mengundang
ketertarikan klub-klub raksasa
Eropa, seperti Real Madrid,
Barcelona, Manchester United
dan Manchester City. Hanya saja
pihak klub masih belum mau
melepas penyerang 21 tahun
itu ke klub lain. Die Borussen
berharap pemainnya itu menghormati perjanjian kerja sama
yang sudah disepakati, yakni
kontrak berdurasi empat tahun.
Haaland sejauh ini tetap
bungkam terkait masa depannya.
Dia baru buka suara pada Jumat (14/1), setelah mengaku
mendapat banyak tekanan
dari Dortmund. “Mereka mulai memberikan
tekanan pada saya dan
saya harus menerima
itu. Saya sebelumnya
tutup mulut untuk
menghormati klub
d a n f a n s. S e k arang banyak tekana n
datang dari klub,
jadi inilah saatnya
untuk memulai. Hal
tersebut berarti banyak hal akan terjadi
sekarang,” kata Haaland, dikutip
dari Daily Mail.

Ia menambahkan, ia tetap
fokus dengan tugasnya sebagai
pesepakbola profesional. “Saya
telah mengatakan sejak awal saya
ingin fokus pada sepak bola,
karena saat itulah saya berada
dalam kondisi terbaik saya. Kami
berada di tengah periode sulit
dengan banyak pertandingan.
Apa yang mau saya lakukan
hanyalah bermain sepakbola. Saya
tak bisa mengambil keputusan
sekarang,” kata Haaland.
Di laga teranyar, Borussia
Dortmund meraih kemenangan
besar 5-1, di di Signal Iduna
Park, Sabtu (15/1) dinihari WIB.
Kemenangan Dormund dicetak
oleh Thomas Meunier (dua gol),
E r - ling Haaland (dua gol)
dan Mahmoud
Dahoud. Tim
tamu mencetak
satu gol lewat Ermedin
Demirovic. vit
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Barcelona Diperkirakan Jual Dest
BARCELONA (IM) - Barcelona diperkirakan masih akan
melego beberapa pemainnya untuk
mengatasi persoalan utang. Salah
satu pemain yang dirumorkan bakal
dilepas adalah Sergino Dest.
Dilansir dari Marca, Barcelona barusan melepas Philippe
Coutinho ke Aston Villa. Coutinho dilepas dengan status pinjaman sampai akhir musim dan
Villa punya opsi untuk pembelian permanen. Villa sendiri akan
menanggung gaji Coutinho.
Dest sejatinya adalah pemain
baru. Bek sayap kanan asal Amerika Serikat ini baru bergabung di
tahun 2020, ketika diboyong dari
Ajax. Ia masih terikat kontrak
sampai 2025. Dest juga masih
muda, masih 21 tahun.
Musim lalu, Dest jadi andalan pelatih Ronald Koeman. Ia
dipercaya mengisi skuad utama
Barcelona. Namun kini, tampaknya Dest tidak masuk
dalam rencana pelatih
Xavi Hernandez.
Melihat potensi
Dest dan usia yang
m a s i h mu d a ,
Barca percaya
Dest bisa laku
d i
pasaran. Disebutsebut, Dest
akan
dilepas mul a i
dari harga 20
juta
Euro atau setara
Rp326 miliar.
Konon Barca menawarkan Dest ke Chelsea.

Mengingat, The Blues lagi krisis
bek sayap karena Ben Chilwell
cedera parah sampai akhir musim
dan Reece James juga kerap bolakbalik masuk ruang perawatan.
Belum ada komentar dari Dest
atau pun sang pelatih terkait rumor
itu. Namun yang pasti, Barcelona
harus berpacu dengan waktu untuk
bersaing di musim ini.
Saat ini Barcelona masih berkutat di urutan ke-6 dengan nilai
32. Real Madrid masih memimpin
klasemen dengan 49 poin. Sanggupkah Barca mengejar ketertinggalannya demi bersaing dengan
seteru
abadinya tersebut?
Patut diikuti
perkembangannya.
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Kevin De Bruyne
(kedua dari kiri)
disanjung rekanrekannya usai
mencetak gol ke
gawang Chelsea.

Main Sabar, City Kalahkan Chelsea
“Saya lolos dari N’Golo Kante pada
waktu yang tepat, saya melihat ruang,
menemukan sudut dan itu pekerjaan
yang sempurna,” kata Kevin de Bruyne.
MANCHESTER (IM)
- Manchester City tampil dominan saat mengalahkan Chelsea
dalam lanjutan Liga Inggris, yang
dihelat di Etihad Stadium, Sabtu
(15/1) malam WIB. City menang
1-0, lewat gol Kevin de Bruyne di
menit ke-70. Secara keseluruhan
City tampil lebih mengontrol.
Mereka mampu melepaskan
11 tembakan dengan enam di
antaranya mengarah ke gawang,
sedangkan Chelsea hanya punya
empat percobaan dengan satu
yang on target.
Manajer Man City Pep Guardiola mengakui timnya tak terlalu
banyak mengancam langsung
gawang Chelsea. Pasalnya sang
lawan bermain solid dan butuh
ketelatenan untuk bisa mengembangkan permainan. “Hasil
yang sangat layak. Kami tak bisa
mengharapkan 10, 12 peluang

melawan tim ini. Mereka jawara
Eropa. Mereka menunggu di
transisi untuk menghukum
kami dan kami mencetak gol
dalam sebuah transisi,” ungkap
Guardiola kepada BBC.
Ia mengatakan, timnya bermain sabar dan memberikan
hasil yang diinginkan. “Kami sejak awal tahu tim seperti apa tim
yang kami hadapi dan seberapa
bagusnya mereka. Secara umum
kami sangat sabar. Dalam hal
transisi, mereka salah satu yang
terkuat bersama Liverpool. Kalau kami tak menyelesaikan aksi
serangan, mereka bisa melakukan tusukan dan mereka sangat
bagus dalam hal itu. Terkadang
situasinya dari luar terlihat simpel, tapi mereka sangat sulit,”
kata mantan pelatih Barcelona
dan Bayern Munich itu.
Gol Kevin De Bruyne ter-

bilang indah. Ia menerima bola
dari Cancelo ketika memotong
serangan Chelsea di tengah.
De Bruyne menggiring bola,
bahkan tidak jatuh ketika diterjang N’Golo Kante. Begitu
di depan kotak penalti, tidak
disangka-sangka, dirinya melepas tembakan keras terukur
ke pojok kiri gawang Chelsea.
De Bruyne menendang
sekuat tenaga sampai badannya
terlihat melompat sambil berlari. Bola mengalir deras tanpa
terbendung. “Saya lolos dari
N’Golo Kante pada waktu yang
tepat, saya melihat ruang dan
mereka terjatuh, saya menemukan sudut dan itu pekerjaan yang
sempurna. Ini adalah pertandingan besar dan mereka datang
ke sini dengan rencana yang
bagus, mereka bertahan dengan
ketat tetapi kami memainkan
permainan yang bagus,” kata De
Bruyne kepada BT Sport.
Ia mengakui, selalu sulit melawan Chelsea karena tim London
ini tampil dengan skema permainan yang bagus. “Selalu sulit
melawan mereka, mereka ketat
dalam bertahan, tahu apa yang
mereka lakukan dan Anda harus

bersabar. Kami memainkan permainan yang perlu kami mainkan
dan melakukan apa yang harus
kami lakukan,” ujarnya.
The Citizens pun menjauh di
Klasemen Liga Inggris sementara.
City berada di peringkat pertama
dengan 56 poin, meninggalkan
Chelsea dengan perbedaan 13
poin. City sudah bermain sebanyak 22 kali, sama seperti Chelsea.
Yang patut diperhitungkan De
Bruyne adalah Liverpool yang
memiliki pertandingan lebih sedikit dari mereka.
“Kami berada dalam situasi unggul delapan atau sepuluh poin. Kami tahu itu bisa
berubah dengan sangat cepat.
Kami tahu jaraknya besar saat
ini, tetapi kami tahu dengan
Liverpool tidak jauh jika mereka memenangkan pertandingan,” kata De Bruyne.
Di sisi Chelsea, manajer
Thomas Tuchel mengakui
penampilan timnya tak cemerlang. Namun ia merasa
setidaknya pantas memetik satu
poin. Datang sebagai tamu,
Chelsea bermain lebih defensif
dan menunggu kesempatan
dari serangan balik. Romelu

Lukaku dan kolega beberapa
kali mendapatkan situasi bagus,
namun buruknya sentuhan
dan umpan-umpan terakhir
membuat kesempatan sirna
begitu saja.
“Hasil seperti ini bisa terjadi.
Kami layak mendapatkan hasil
imbang. Kami tak membiarkan
banyak peluang besar buat lawan. Ada satu dari kesalahan di
babak pertama, tapi kami tidak
tertekan itu. Kali ini oke secara
performa. Dari sudut pandang
komitmen, saya sepenuhnya oke
dengan performa para pemain.
Kami pernah memenangi lagalaga seperti ini melawan City dan
itu terasa sangat berbeda, tapi ya
begitulah,” ujarnya dikutip BBC.
Namun ia juga mengakui
timnya memiliki kekuarangan
di laga tersebut. “Kami punya
delapan atau sembilan transisi
menyerang dan nol sentuhan
di kotak penalti. Jadi benarbenar kekurangan presisi dan
ketenangan. Di level seperti
ini, kami kehilangan bola terlalu banyak dan terlalu mudah.
Itu persoalan besar dalam
permainan kami hari ini,” kata
Tuchel. vit

Coutinho Langsung Oke di Aston Villa Lewandowski Tak Henti Cetak Gol
BIRMINGHAM (IM)
– Aston Villa menahan Manchester United (MU) dalam
laga lanjutan Liga Inggris,
Minggu (16/1) dinihari WIB.
Bermain di Villa Park, kedua
tim bermain imbang 2-2.
The Red Devil mampu unggul 2-0 lebih dulu lewat brace dari
Bruno Fernandes (menit ke-6
dan 67). Namun, The Villains
kemudian bisa mengejar ketinggalan usai bikin dua gol lewat
Jacob Ramsey (77) dan Philippe
Coutinho (81).
Yang disorot dalam laga
itu adalah penampilan Philippe
Coutinho. Ia baru melakoni
debut bersama Aston Villa
usai dilepas Barcelona dengan
status pinjaman.
Penampilan Coutinho itu
membuat Rio Ferdinand, eks
bek MU, berkecamuk. Di satu
sisi ia senang melihat Coutinho
bangkit, yang kesulitan di Barcelona. Di sisi lain, Ferdinand juga
sedih sebab korban penampilan
Coutinho adalah MU.
“Saya sudah bilang masih
ada penampilan bagus Coutinho bersama Stevie Gerrard,
tapi amat disayangkan itu saat

melawan kami (MU),” cuit mainan yang bagus, kami terus
percaya sampai akhir kami bisa
Ferdinand di Twitter-nya.
Coutinho sendiri sempat memenangkan pertandingan,
enam tahun (2012-2018) ber- tetapi kami tidak kalah. Itu
seragam klub Liga Inggris lain, adalah pertandingan pertama
Liverpool. Ia pun memberikan (saya). Kami terus maju dan
saya bekerja keras
komentar dalam bahasa Inggris
untuk berkemdan mengaku gugup melakoni
bang dan bepertandingan. “Ya, sedikit
rada dalam
gugup. Saya tidak berbicara
kondisi yang
bahasa Inggris dengan baik,
lebih baik,”
saya lebih suka bermain dan
ujarnya.
berada di lapangan daripada
vdp
terus berbicara,” kata Coutinho mengutip dari Sky Sports
Coutinho masuk pada menit ke-68 dan langsung menunjukan tajinya dengan mengirim
assist kepada Ramsey. Lalu
ia mencetak satu gol
setelah memanfaatkan
kelengahan lini belakang Setan Merah.
“Saya sangat
senang berada di
sini, mengenal
rekan satu tim
yang saya kenal. Ya, itu
adalah awal
yang baik,
PHILIPPE COUTINHO
kami mePemain Aston Villa
miliki per-

KOLN (IM) - Robert
Lewandowski kembali memperlihatkan ketajaman saat
Bayern Munich menang 4-0
atas tuan rumah FC Koln, di
Rhein Energie Stadion, Sabtu
(15/1) malam WIB. Ia bikin
hat-trick di laga ini.
Die Roten mampu menggetarkan jala tuan rumah ketika
laga baru berjalan delapan menit.
Umpan Thomas Mueller menjangkau Lewandowski di kotak
penalti. Lewandowski melepas
sepakan keras ke pojok kanan
gawang Koln.
Asisten wasit sempat mengangkat bendera tanda Lewandowski offside. Namun
usai wasit meninjau VAR,
penyerang asal Polandia ini
dinyatakan onside.
Bayern bisa menggandakan keunggulan pada menit ke25. Mueller kembali menjadi
kreator dari gol tim tamu. Ia
memantulkan bola ke Corentin Tolisso yang melancarkan
tembakan voli yang bersarang
ke pojok kanan gawang Koln.
Koln ber usaha untuk
bangkit. Pada menit ke-30,
mereka bisa mencetak gol dari
aksi Mark Uth. Namun,
gol ini kemudian dianulir

usai wasit meninjau VAR. Uth
dinyatakan berada dalam posisi
offside sebelum bikin gol.
Di babak kedua, pasukan
Julian Nagelsmann semakin
menjauh. Mereka mencetak
gol ketiga pada menit ke-62.
Lewandowski membuat gol
keduanya usai mendapat umpan dari Leroy Sane.
Tertinggal tiga gol, Koln belum menyerah untuk menipiskan
ketinggalan. Peluang emas dimiliki
Timo Huebers pada menit ke-72.
Sundulannya menyambut sepak
pojok gagal berbuah gol karena
menerpa mistar.
Dua menit berselang, Bayern yang justru menambah
keunggulan. Sane lagi-lagi
memberi servis manis ke Lewandowski. “Sangat senang
bisa membawa tim menang di
laga ini. Kami memang tidak
boleh lengah, harus berjuang untuk
memenangkan laga.
Hasil ini sangat bagus untuk terus bersaing,” kata Lewandowski di situs klub.
vdp
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