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ALKOMANIA, Majalah Khusus Voli telah Hadir di Tengah Kita!
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Bandung-Volimania.Org Alhamdulillah..
Di bulan bagus bagi bangsa kita Indonesia yaitu bulan agustus 2010 ini volimania di tanah air mendapatkan kado hebat,
yaitu hadirnya sebuah MAJALAH KHUSUS VOLI di blantika voli tanah air untuk mengobati rasa dahaga rekan2 volimania
terhadap berita-berita voli versi cetak. Majalah yang siap menjumpai rekan2 ini diterbitkan oleh manajemen sebuah club
Voli di bandung yang bernama ALKO, jadi wajar sekalai jika majalah ini bernama ALKOMANIA.
Pada edisi perdana ini, ALKOMANIA hadir dengan berbagai sajian yang cukup lengkap diantaranya :
1. Ide Edan, sebuah gambaran yang melukiskan tentang menggeliatnya Manajemen Club ALKO Bandung secara luar
biasa dan berani mendobrak kebuntuan sehingga akhirnya menjadi sebuah club yang memiliki fasilitas latihan voli indoor
dengan 5 lapangan voli. Tidak cukup sampai disitu, Alko juga mendeklarasikan untuk ikut berbicara di Proliga tahun
2011 meskipun saat ini wacananya masih di sektor putri. Artikel ini layak disimak karena naga-naganya mereka siap
hadir menyabet gelar juara!
2. Resume liputan Proliga 2010, Daftar pemain club-club yang ikut proliga, Daftar juara dan peringkat sejak proliga
pertama digelar bisa didapatkan disini
3. Profil Club Alko menggambarkan sejarah berdirinya ALKO sampai dengan target keikut sertaan di Proliga 2011
4. Voli Dunia, mengadirkan ulasan tentang Tim Putra Brazil
5. Voli Pantai menghadirkan liputan voli pantai yg diikuti tim INA dengan berbagai foto yang cukup menarik.6. Profil
Kolom ini menghadirkan profil ketua AVC (Asian Volley Confederation), profil Ketua Harian Pengda PBVSI Jawa
Baratbapak Dadi Saridji. Tak ketinggalan ditampilkan juga profil pemain, yang kali ini menghadirkan bintang muda
berbakat dari Bumi Parahyangan Yola Yuliana yang mulai menjadi idola dikancah perbolavolian tanah air
7. EVENT (meliputi PORDA jabar, Asean school games, 2010 Asian Women's Club Championship, Piala Kapolri)
8. Wawasan (wasit, Voli anak, warming up)
9. Kesehatan (penanganan keseleo dan cedera otot)10. Gugi Gustaman Menjawab, sebuah tanya jawab dengan
pendekar voli nasional di era 1980an dan sampai sekarang masih aktif melatih11. Dan lain-lain termasuk teknik-teknik
dasar bermain voli yang disampaikan oleh M ZOELNI, serta "renungan" tentang klenik di jagad voli yang disampaikan
dengan gaya yang khas ala "kang Zul".Dikemas dengan kertas yg lux, foto-foto berwarna yang berkualitas, dan
pemilihan huruf yang enak dimata, majalah Voli ALKOMANIA ibarat "oase di padang pasir", artinya benar-benar layak
menjadi koleksi volimania di tanah air, ditengah minimnya gebyar pemberitaan voli.
Nah, rekan-rekan volimania jangan ketinggalan ya, karena dengan memiliki majalah ini koleksi berita voli di tanah air
akan banyak tercover di majalah ini. Ingin tahu harganya? di bandrol sih tertulis rp. 25.000,- diluar ongkos kirim. Sebagai
volimania, mengalokasikan 25 ribu (plus ongkir) untuk tidak ketinggalan berita tentunya bukanlah hal yang mahal.
Untuk melakukan pemesanan maupun (jika tertarik) menjadi agen, rekan-rekan Volimania bisa menghubungi :Ahmad Zul
telpon : 0817616131/081221616131
fax : 022-7313703
email : zulkarnaen_bdg@yahoo.comKami segenap crew volimania.org mengucapkan selamat dan hormat yang setinggitingginya kepada manajemen club ALKO atas kegigihan, inisiatif dan kontribusinya untuk ikut meramaikan pemberitaan
voli di tanah air. Semoga kehadiran ALKOMANIA makin menggairahkan perbolavolian di tanah air. Amin.Terakhir,tentu
saja yang tidak kalah pentingnya untuk kita tunggu adalah kiprah alko dalam laga syarat gengsi Proliga 2011! Semoga
bisa membangkitkan kembali gelegak voli jawabarat yang sudah 3 tahunan redup di kancah Proliga dan Livoli! (Marto)
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