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KU-16 Sejawa BaratBANDUNG, (PR).-Ivo Pasundan Bandung memetik dua kemenangan pada hari pertama
pertandingan Pul B Kejuaraan Bola Voli Antarklub se-Jawa Barat KU-16 Piala Bina Cijawura II/2010 di GOR Tri Lomba
Juang, Bandung, Rabu (22/12).
Pada pertandingan pertama, Pasundan harus bersusah payah menumbangkan Tunas Kabupaten Sukabumi 3-2 (25-19,
25-18, 22-25, 21-25, 15-9). Pada pertandingan kedua, Pasundan menang mudah 3-0 (25-19, 25-9, 25-17) atas Reflex
Bandung.Pelatih Pasundan Budi Nyonyo menuturkan, saat menghadapi Tunas, setelah menang dalam dua set awal,
anak asuhannya tampil lengah dan hilang konsentrasi sehingga lawannya bisa bangkit. "Untungnya, pada set kelima,
anak-anak menyadari kesalahannya dan kembali bermain hingga bisa menang," ucapnya.Saat menghadapi Reflex,
menurut Budi, para pemainnya terlalu menganggap enteng. "Akibatnya, pada set pertama harus bermain ketat, padahal
secara kualitas dan postur pemain kita unggul. Namun, karena menganggap enteng, jadi banyak melakukan kesalahan.
Padahal, tidak seharusnya anak-anak bermain seperti itu," katanya.AlkoPada pertandingan lainnya, Alko Bandung yang
satu pul dengan Pasundan juga meraih dua kemenangan dengan menundukkan Reflex 3-0 (25-5, 25-11, 25-14) dan M2
Kota Bekasi 3-1 (25-21, 22-25, 25-16, 25-19)."Saat melawan M2, anak-anak tidak mengikuti instruksi pada set kedua.
Sepertinya anak-anak sudah merasa percaya diri dengan kemenangan pada set pertama. Akibatnya, lawan bisa bangkit
dan menekan hingga kita kalah," ujar Pelatih Alko Andre.Dikatakan Andre, baru pada set ketiga dan keempat anak
asuhannya kembali mengikuti instruksinya. "Lawan cukup bagus, kalau saja mereka bisa mencapai angka 20 lebih dulu,
bisa berbahaya buat Alko. Saya menilai dari pertandingan ini, penampilan anak-anak masih labil," katanya.Pada
pertandingan lainnya, Bina Cijawura mengalahkan Silvas 3-0 (25-12, 25-20, 25-12).Jadwal Kamis (23/12) mulai pukul
9.00 WIB: Pasundan vs Alko, Tectona vs Yamus, Reflex vs Tunas, M 2 vs Pasudan, Tectona vs Silvas, Bina Cijawura vs
Yamus, Tunas vs Alko, M2 vs Reflex. (A-105)
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