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Capello Terus
Bereksperimen

JERMAN VS BELANDA

Loew Gali Efek Kejutan

LONDON — Arsitek Inggris, Fabio Capello,

FABIAN BIMMER (REUTERS)

Robin van Persie diizinkan untuk absen.
HAMBURG — Tim nasional Jerman

akan mencoba skema lama 4-4-2
saat laga uji coba melawan Belanda di Stadion Imtech Arena,
Hamburg, malam ini. Pelatih Jerman, Joachim Loew, berharap
penerapan skema yang lain itu
akan membuat timnya lebih fleksibel dan tidak bisa diterka di
putaran final Euro 2012 nanti.
Loew sudah mencoba formasi
lain saat timnya ditahan Ukraina
3-3 di Kiev, Jumat lalu. Kiper cadangan Ron-Robert Zieler saat
itu dipaksa melihat gawangnya
kebobolan tiga gol dalam waktu
45 menit.
Pemain miskin pengalaman
Mats Hummels dari Borussia
Dortmund yang ditemani duet
Bayern Muenchen, Holger Badstuber dan Jerome Boateng, tampil di jantung pertahanan yang
terlihat rapuh ketika itu.
“Secara garis besar, saya sangat gembira, meski saya yang
hanya menurunkan tiga bek.Tiga

Latihan tim Jerman di Hamburg kemarin. Tampak Andre Schuerrle
(kiri), Sami Khedira, Mesut Oezil, Mario Gomez, dan Marco Reus.
gol ke gawang kami tidak ada
hubungannya dengan taktik baru yang kami mainkan,” kata
Loew tentang kebijakannya menurunkan tiga bek.
Strategi tiga bek itu menjadi
antitesis dari formasi klasik 4-23-1 yang biasa diturunkan Loew
sepanjang kualifikasi Euro 2012
dan turnamen sebelumnya.
Loew mempertimbangkan untuk memakai formasi 4-4-2, yang
sudah dua tahun tak digunakan,

saat melawan Belanda.Dia ada kemungkinan akan menduetkan Miroslav Klose dan Mario Gomez.
“Kami memiliki sistem utama
yang telah berjalan lancar dalam
beberapa bulan. Namun kami
ingin mengembangkan dan fleksibel dan tidak bisa diterka di kejuaraan Eropa,”Loew menuturkan.
Loew ingin melihat lebih dulu
keadaan Klose sebelum menurunkannya. Laga ini akan menjadi
partai spesial bagi pemain yang

sedang membidik rekor gol internasional itu. Klose tinggal mengumpulkan enam gol, untuk melengkapi 62 golnya, agar mengalahkan rekor “Das Bomber”
Gerd Muller sebagai pengumpul
gol tersubur di timnas Jerman.
Menurut Loew, Belanda merupakan “musuh spesial” bagi Jerman. Jerman punya sejarah panjang pertemuan dengan Belanda.
Setelah pertama kali bertemu
pada 1920, tim para bintang memiliki keunggulan rekor dengan
memetik 13 kemenangan, 10 kali
kalah, dan 14 kali seri.
Bert van Marwijk, pelatih Belanda, menyatakan telah memberikan izin bagi Robin van Persie untuk absen. Meski permainannya sedang menjulang di Arsenal, pemain ini terlihat ringkih setelah tampil pada laga internasional. RVP sempat tampil
ketika Belanda bermain tanpa
gol dengan Swiss.“Arsene Wenger (pelatih Arsenal) meminta saya tidak menyertakan Persie.
Kami sepakat melakukannya,”
ucap Van Marwijk.
● AP | UEFA | BAGUS WIJANARKO

Argentina Berfokus Hadapi Kolombia
BUENOS AIRES — Argentina akan

tampil fokus saat meladeni Kolombia pada laga ke empat lanjutan kualifikasi Piala Dunia
2014 Zona Amerika Selatan di
Stadion Metropolitano Roberto
Melendez malam ini. Hasil imbang 1-1 yang didapat dari Bolivia di laga ketiga membuat
skuad Alejandro Sabella awas.
Tim Tango mendapat pelajaran
berharga setelah dipecundangi
Venezuela 0-1 bulan lalu. Hal tersebut menjadi kekalahan pertama yang dipetik tim juara dunia

dua kali itu dari tetangganya di
utara.
Yang menjadi pekerjaan rumah Sabella adalah menurunkan
starter dan menyiapkan strategi
mumpuni kali ini. Penerus Sergio
Bautista ada kemungkinan
menggantikan Martin Demichelis, yang penampilannya kendur
di lini pertahanan ketika striker
Marcelo Martins merebut bola
dari kakinya sebelum menjebol
gawang Sergio Romero untuk
membawa Bolivia unggul.
Sabella masih akan memperta-

hankan Javier Mascherano sebagai bek tengah sekaligus gelandang bertahan. “Mascherano
adalah pemain cerdik, pemain
bertalenta yang pintar membaca
permainan. Kelemahannya cuma
mengantisipasi bola-bola atas,”
kata Sabella.
Pekerjaan lain Sabella adalah
mengoptimalkan kinerja lini tengahnya. Ini perlu dilakukannya
untuk memberikan bola secara
optimal ke arah Lionel Messi. El
Pulga dibuat tak berkutik ketika
menghadapi serbuan pemain Bo-
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livia yang mengurungnya.
Masalah lain yang dimiliki Argentina adalah tim akan bermain
di bawah terik matahari.“Ini sangat panas, lembap, dan bisa saja
turun hujan. Ini masalah. Kolombia memiliki keuntungan dan kerugian,”ujar Sabella.
Argentina dan Kolombia termasuk empat tim yang telah
mengoleksi 4 poin di posisi kedua
sampai kelima di klasemen. Adapun Uruguay masih memimpin
dengan raihan 7 poin dari tiga
pertandingan. ● AP | BAGUS WIJANARKO

akan terus bereksperimen dalam menurunkan pemainnya sebelum tampil di putaran
final Euro 2012. Don Fabio kembali akan
mempercayakan darah-darah muda The
Three Lions untuk tampil melawan Swedia
pada laga persahabatan di Stadion Wembley, kemarin dinihari.
Capello meyakini Inggris terus menggali
dasar sebuah tim baru setelah sumbangsih
pemain muda yang menekuk juara dunia
Spanyol 1-0 pekan lalu. Gelandang Everton, Jack Rodwell, 20 tahun; bek kanan Tottenham, Kyle Walker (21); serta duet Manchester United, Phil Jones (19) dan Danny
Welbeck (20), menjadi penghias skuad muda Inggris.
Kini Capello ada kemungkinan bakal
menurunkan striker muda Chelsea, Daniel
Sturridge, pada laga debutnya. Mantan arsitek Juventus itu akan kembali menurunkan eks kapten John Terry.
Meski Inggris menjadi bulan-bulanan
Spanyol, Capello terkejut terhadap kontribusi para pemain mudanya ketika melawan
tim berpengalaman tersebut. Pujian secara
khusus diberikan kepada Rodwell, yang
menggantikan Jones pada awal babak kedua.“Dia (Rodwell) bermain dengan penuh
percaya diri, tanpa beban. Saya mengetahui
kemampuannya, meski tidak menyadari ia
sudah bisa main di level senior,” ucap Capello.“Saya senang dengan ini karena saya
ingin terus bereksperimen untuk melihat
permainan beberapa pemain.”
Inggris kini tak perlu risau lagi dalam
menurunkan skuad terbaiknya. Capello
melihat telah menemukan para pemain bagus, terutama pemain muda. “Ini yang paling penting,”katanya.
Dia sepakat dengan pandangan bahwa
kemenangan atas Spanyol dilihat sebagai
saatnya para pemain muda Inggris untuk
tampil.“Saya ingat karier sebagai manajer.
Saya banyak menurunkan pemain muda,”
ujarnya.
Adapun Swedia telah memastikan tiket
putaran final Euro 2012 setelah finis sebagai runner up grup. Capello meminta
pemainnya mewaspadai lawannya kali
ini. “Swedia adalah negara dengan populasi kecil, tapi sulit mengalahkan mereka,” katanya.
● AP | REUTERS | BAGUS WIJANARKO
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