Walcott Sebut Tak Ada Tim Yang Ingin Jumpa Arsenal

Bomber Arsenal, Theo Walcott sebut tak ada tim lain yang ingin jumpa dengan timnya di babak
16 besar Liga Champions setelah melihat perjuangan mereka sampai sejauh ini. Terlebih
penyerang asal Inggris menyebutkan kalau mereka mampu membalikkan keadaan untuk
bangkit dan lolos membuat tim lain ogah lawan mereka saat ini.

Klub besutan Arsene Wenger memang telah memastikan diri menemani Bayern Muenchen
yang sudah lebih dulu lolos sebagai juara grup di fase grup Liga Champions. Hat-trick Olivier
Giroud saat Arsenal meraih kemenangan 3-0 kontra Olympiakos langsung memastikan Arsenal
keluar sebagai juara Grup F pada laga yang digelar di Stadion Georgios Karaiskaki, Kamis
(10/12/2015) dinihari WIB.

Keluar sebagai juara Grup F membuat Arsenal berpeluang bertemu dengan salah satu dari lima
tim lain yang lolos sebagai juara Grup yakni, Bayern Muenchen, Real Madrid, Barcelona,
Wolfsburg, dan Zenit St Petersburg. Walaupun semua tim tergolong tim-tim yang sulit untuk
dilawan, Walcott tetap yakin timnya bisa meraih kemenangan dan menyebut tak ada tim yang
ingin bertemu mereka dibabak selanjutnya.

"Saat ini kami tengah berada di performa yang sangat bagus dan tak ada tim yang kami takuti
untuk saat ini karena dengan performa kami seperti saat ini, kami bisa mengalahkan tim
manapun. Terlebih jika kami semua sudah pulih dari cedera dan kembali bugar, maka kekuatan
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kami akan semakin dahsyat dan lebih kuat dari saat ini. Saya pikir tak ada tim yang ingin
bertemu kami setelah melihat apa yang sudah kami perjuangkan hingga bisa membuat kami
lolos kebabak 16 besar."ujar Walcott.

Walcott juga berpikir Arsenal harus belajar dari kesalahan saat melawan AS Monaco pada
babak 16 besar musim lalu. The Gunners kalah 1-3 di kandang sebelum akhirnya menang 2-0
di Monaco, tetapi gagal lolos karena kalah agresivitas gol tandang.
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