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Palembang (ANTARA News) - Ulah suporter untuk memberikan dukungan kepada tim unggulannya bisa bermacammacam, termasuk yang dilakukan oleh tiga suporter asal Thailand.

Saat mendukung tim bola voli putri Negara Gajah Putih itu melakukan pertandingan perdana di Palembang Sport and
Convention Center, Minggu, menghadapi tim kuat Vietnam, ketiga suporter yang semuanya pria tersebut tampil dengan
pakaian tradisional Thailand, lengkap dengan alat musik tabuh yang menghasilkan nada rancak.
Salah seorang di antaranya mengenakan pakaian tradisional bercorak keemasan, atau disebut "tavada", lengkap
dengan mahkota, serta tak lupa membawa bendera Thailand.
Untuk memberikan dukungan kepada tim yang berlaga, ketiganya yang berdiri di tribun penonton pun selalu menabuh
alat musik yang dibawanya. Alat musik tabuh tersebut menghasilkan bunyi mirip gamelan, yang ditabuh secara cepat
untuk menghasilkan nada yang apik.
Tak lupa, ketiganya pun selalu menari sesuai nada tabuhan pada alat musik itu untuk memberikan semangat kepada tim
Thailand. Bagi penonton lain, kehadiran ketiga suporter yang sayangnya baru muncul pada set ketiga tersebut
memberikan hiburan lain. Tak ayal, ketiga suporter itu pun menjadi objek foto dari suporter lain, termasuk fotografer
berbagai media yang kebetulan meliput pertandingan tersebut.
Di akhir pertandingan, ketiga suporter itu pun selalu diajak berfoto oleh penonton lain, mulai dari anak-anak hingga ibuibu dan ketiganya tampak gembira meladeni ajakan tersebut dan sesekali menerangkan pakaian tradisional yang
mereka kenakan itu.
Selain suporter yang mengenakan pakaian tradisional, tim Thailand juga didukung oleh sekitar 20 suporter yang
mengenakan pakaian berwarna sama yaitu hijau muda.
Tim bola voli putri Thailand adalah tim kuat yang diunggulkan untuk meraih medali emas pada SEA Games 2011. Pada
pertandingan perdana melawan Vietnam, tim Thailand memetik kemenangan telak 3-0 (25-17, 25-11 dan 25-21). (E013)
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