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Kapanlagi.com - Taiwan meraih kemenangan besar lagi ketika mereka menundukkan empat kali peraih medali perak
Asia, Korea Selatan dalam event putri kejuaraan bola voli dunia Jumat (03/11).

Putri Taiwan menundukkan peraih medali perak Asian Games itu 26-24, 16-25, 29--27, 24-26, 15-10. Ini kemenangan
ketig beruntun mereka setelah pertama menang atas mantan juara dunia Jepang dan mengalahkan juara Afrika Kenya.
Mereka menyerahkan keunggulan 24-22 pada set keempat, tapi bangkit lagi dan kembali memimpin 5-2 pada set kelima
dan tak pernah terkejar lagi sampai mengakhiri pertandingan dalam waktu satu jam 55 menit.
Dengan kemenangan itu, Taiwan mkin dekat ke tahap kedua, memimpin dalam pool A dengan enam tim dengan rekor 30.
"Pemain Korsel benar-benar tangguh dan mereka tampil amat bagus dan menyulitkan kami, tapi kami juga menampilkan
permainan terbaik untuk menang," kata kapten Taiwan Chen Shu-li.
"Kami menang karena mengatur strategi dengat amat hati-hati melawan tim Korea yang bermain cepat."
Pelatih Lin Kuang-hung berkata: "Saya amat senang memenangi pertandingan yang demikian ketat dan bangga tim
bermain sabar. Kami bekerja keras. Itu sebabnya kami memenangi ketiga pertandingan ini."
Pelatih Korea Selatan Kim Myeong-Soo mengatakan, timnya perlu kembali berkonsentrasi menyusul kekalahan itu.
"Saya amat sedih atas kekalahan ini. Para pemain kami kurang konsentrasi. Kami harus mengadakan pertemuan
sebelum dua pertandingan berikutnya untuk memperoleh hal itu," kata Kim.
Favorit utama Brazil juga sempat keteter sebelum menundukkan Belanda 25-18, 23-25, 23-25, 25-18, 15-9 dalam Grup
C di Kobe.
Serbia dan Montenegro, yang menundukkan juara bertahan Italia dan mantan tiga kali juara dunia Kuba, perlu waktu
kurang dari dua jam untuk mengalahkan Peru 23-25, 21-25, 25-20, 25-16, 25-23 di Grup D dalam pertandingan di
Nagoya.
Pada Grup B di Sapporo, Azerbaijan menundukkan Republik Dominika 21-25, 25-21, 25-21, 25-14. Brazil serta Serbia
dan Montenegro mencatat rekor 3-0, Korea Selatan, Azerbaijan, Belanda dan Peru dengan 1-2, dan Republik Dominika
0-3.
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