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Kobe, Jumat - Tim favorit juara, Brasil, memetik kemenangan ketiga dan merebut tiket ke babak kedua Kejuaraan Dunia
Bola Voli 2006 di Jepang. Brasil menyingkirkan Belanda, 3-2 (25-18, 23-25, 23-25, 25-18, 15-9), di Kobe, Jumat (3/11).

Â
Brasil mengikuti sukses Polandia, Taiwan, China, Rusia, Serbia-Montenegro, dan Amerika Serikat (AS) yang sudah tiga
kali menang dan lolos ke babak kedua. Babak kedua di Osaka dan Nagoya diikuti empat tim terbaik dari tiap pul.
"Pertandingan yang sulit, lebih berat daripada prediksi semula. Belanda tim yang tangguh, maka sangat penting untuk
menekan mereka. Kami terbawa irama permainan mereka di set kedua dan ketiga," kata Pelatih Brasil Jose Guimaraes
seusai pertarungan selama 1 jam 50 menit itu.
Dia mengakui timnya banyak melakukan kesalahan, terutama saat menerima bola. Mereka beruntung karena blocking
mereka bagus dan cedera kaki kapten tim, Helia Souza, mulai membaik pada set keempat.
"Pertandingan yang ketat dan menarik. Apalagi kami dapat menemukan irama permainan kami sendiri," kata Souza.
Taiwan dan Serbia-Montenegro pun memerlukan lima set untuk menang ketiga kalinya dan mengamankan tempat di
babak kedua. Taiwan menghantam tim peraih medali perak Asian Games 2002, Korea Selatan (Korsel), di Pul A di
Tokyo. Taiwan menang 3-2 (26-24, 16-25, 29-27, 24-26, 15-10).
"Pemain Korsel sangat kuat dan tangguh. Mereka tampil bagus dan menyulitkan kami. Namun, kami bertanding
maksimal untuk menang," kata kapten Taiwan, Chen Shu-li.
Pelatih Lin Kuang-hung juga menyatakan sangat gembira timnya menang. Balasan setimpal karena mereka semua telah
bekerja keras. Dia memuji para pemainnya yang bermain dengan sabar melawan Korsel yang mengandalkan permainan
cepat.
Sementara di Pul D di Nagoya, Serbia-Montenegro menghentikan perlawanan Peru, 3-2 (23-25, 21-25, 25-20, 25-16, 2523). Sebelumnya, tim asuhan Zoran Terzic itu menjungkalkan juara bertahan Italia dan juara dunia tiga kali, Kuba.
"Peru bukan tim underdog. Mereka memiliki kekuatan dan tradisi bola voli yang mendalam. Jadi, kemenangan itu sama
nilainya dengan saat kami mengempaskan Italia dan Kuba," kata Terzic merendah.
Juara Eropa, Polandia, membukukan kemenangan ketiga dengan membabat Kosta Rika, 3-1 (25-17, 20-25, 25-11, 2514), di Pul A di Tokyo.
Sementara itu, peraih perak Olimpiade dua kali, Rusia, yang berada di Pul B di Sapporo menggulingkan Jerman, 3-1 (2522, 25-21, 17-25, 25-23). Hari Sabtu ini Rusia berhadapan dengan juara Olimpiade Athena 2004, China, yang menang 30 (25-20, 25-20, 25-12) atas Meksiko. AS ke babak kedua setelah membungkam Kamerun, 3-0 (25-17, 25-18, 25-11).
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