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PALEMBANG-Partai perdana timnas voli putra Indonesia di SEA Games XXVI bisa dituntaskan dengan baik saat
kalahkan Kamboja 3-0 (25-10, 25-22, dan 25-13) di GOR PSCC Kampus, kemarin (13/11).

Bertanding di bawah dukungan supporter tuan rumah yang memenuhi tribun, Indonesia langsung bermain menekan
sejak set pertama. Kamboja bahkan sempat tertinggal jauh dan baru berusaha bangkit setelah dua kali time out. Namun
keunggulan Merah Putih tidak berubah dan mengakhiri set pertama 25-13.
Memasuki set kedua, Angkor Warrior (julukan tim Kamboja) mulai ubah strategi dan balik menekan dengan unggul
mencetak 6 poin lebih dulu sebelum Indonesia mencetak poin pertamanya. Keunggulan mereka bahkan bertahan cukup
lama hingga Indonesia mampu samakan kedudukan 17-17. Kedua tim sempat susul-menyusul, namun pada akhirnya
Kamboja terpaksa kembali kalah dengan selisih tipis 25-22.
Indonesia semakin menunjukkan keperkasaannya di set ketiga dengan selisih jauh dibanding lawannya 15-5. Sempat
terjadi pergantian pemain, di mana Septiohadi masuk menggantikan Agung Seganti. Blunder dan koordinasi tim lawan
yang kurang baik bisa dimanfaatkan Andri dkk hingga menuntaskan set 25-13.
Meski mampu atasi Kamboja dengan kemenangan sempurna, namun asisten pelatih Indonesia Dadang Sudrajat
mengaku belum menemukan performa terbaik anak asuhnya. "Ini masih awal-awal. Tadi masih biasa-biasa aja ya. Saya
belum puas. Penampilan masih belum kelihatan," ungkapnya usai pertandingan.
Di laga selanjutnya hari ini (14/11) pukul 14.00 WIB, tim putra Indonesia akan menjajal Malaysia yang kemarin baru saja
menelan kekalahan dari Vietnam 0-3 (18-25, 18-25, dan 20-25). Soal kekalahan ini, pelatih Malaysia, Zulyadi mengakui
lawan yang lebih unggul. "Vietnam bermain dengan baik. Mereka lebih tangkas dan berani mengambil peluang.
Kesalahan kami adalah kurangnya konsistensi. Di awal-awal kami unggul, tapi setelahnya kerap melakukan kesalahan,"
jelasnya.
Menghadapi Indonesia, Zulyadi bertekad berikan perlawanan terbaik. "Kita coba sebisa mungkin," ujarnya. Di ajang ini,
tim voli Malaysia memang tidak menargetkan sukses besar. "Empat teratas sudah cukup. Pemain kita rata-rata masih
muda," tandasnya.
Di sisi lain, Indonesia belum tahu banyak kekuatan Negeri Jiran. "Malaysia belum tahu ya. Malaysia dan Kamboja sudah
lama tak ikuti SEA Games," ungkapnya.
Sementara itu, tim putri Indonesia menang WO atas Timor Leste karena kontestan baru SEA Games itu mengundurkan
diri dari cabor voli. Indonesia dihitung menang 3-0 (25-0, 25-0, dan 25-0).
Siang ini pukul 12.00, Srikandi Merah Putih akan bertemu Myanmar. Untuk cabor voli, negara itu berkekuatan 12 pemain
dari usia 18 hingga 25 tahun. Di cabor ini, mereka memang tidak menargetkan medali. "Hanya utnuk pengalaman saja.
Agar nantinya bisa tampil baik saat SEA Games mendatang di Myanmar," jelas official team Myanmar, Thandar Maung
di sela-sela latihan, kemarin (13/11). (sie)
Sumber : http://www.pontianakpost.com

http://volimania.org

Powered by Joomla!

Generated: 14 July, 2020, 08:54

