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Jakarta (Sindo) - Klub peserta Sampoerna Hijau Voli Proliga 2007 masih menyimpan kekuatan. Persaingan ketat di
antara enam tim putra dan lima tim putri membuat masing-masing klub masih merahasiakan nama-nama pemain asing
yang akan diturunkan pada pertandingan perdana di GOR C'Tra Arena, Bandung, Jawa Barat, 23-25 Februari 2007.
Dari enam tim putra - Jakarta BNI Taplus, Surabaya Samator, Jakarta Sananta, Yogya Yuso Tomkins, Bandung Tectona
Pakuan, dan Semarang Pemkot Bank Jateng - dan lima tim putri yang terdiri atas Jakarta BNI Taplus, Gresik Petrokimia,
Jakarta Electric PLN, Surabaya Bank Jatim, dan Jakarta Popsivo Polwan, hanya tim yang disebut terakhir yang berani
menyebutkan dua pemain asingnya, yakni Yin Meng dan He Shan asal China.
"Mereka belum memasukkan nama-nama pemain asing karena tidak ingin kekuatannya diintip oleh tim lawan. Mungkin
mereka baru akan mendaftarkannya saat technical meeting," kata Ketua Bidang Pertandingan PBVSI, Hanny S Surkatty.
Hanny yang juga menjadi Ketua Panitia Proliga 2007 menjelaskan adanya beberapa klub yang mengundurkan diri
membuat bursa transfer pemain semakin marak. Perpindahan pemain tersebut menjadi modal bagi klub-klub yang akan
bertanding untuk mengambil peluang kemenangan.
Di sisi lain, bentrok perdana akan digelar di Bandung, Jumat (23/2), dipastikan tanpa kehadiran juara putri tahun lalu,
Bandung Art Deco Bank Jabar. Klub tersebut tidak mengikuti kejuaraan ini karena sponsor utamanya Bank Jabar
mengalihkan dukungannya ke olahraga otomotif.
Sementara itu, Brand Manager Sampoerna Hijau, Hariyadi Kaimuddin, menyatakan pihaknya akan memperpanjang
kontrak kerja sama dengan PBVSI untuk menggelar Proliga tahun depan. Menurutnya, banyaknya klub yang mundur
tahun ini tidak akan menjadi hambatan bagi Sampoerna Hijau untuk terus menjadi sponsor.
"Kontrak kerja sama kami berakhir tahun ini. Tapi, kami masih akan mendukung ajang ini tahun depan. Kami percaya
PBVSI bisa mewujudkan hal terbaik. Bahkan, kami juga percaya pesertanya akan bertambah tahun depan," kata
Haryadi.
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