volimania.org

SEAG 2011 Voli Pantai: INA 1 (Pa) Kalahkan Vietnam di Penyisihan Grup A
Contributed by Esti Fauziah
Tuesday, 15 November 2011
Last Updated Thursday, 17 November 2011

Tim voli pantai putra Indonesia 1 (Koko Prasetyo Darkuncoro/Andy Ardiansyah) berhasil mengalahkan Vietnam dengan
skor 2-0 (21-13), (21-13) pada penyisihan grup A SEA Games XXVI, di Arena Voli Pantai, Jakabaring, Palembang, Senin
(14/11).

Pasangan Vietnam yang diperkuat Huynh Quoc Tinh/Lam Kim Trong tidak dapat berkutik, karena Koko/Andy mampu
bermain dengan rileks dan santai.
Poin pertama pertandingan itu dilesatkan Koko melalui smash mendatar yang tidak bisa dikembalikan pasangan
Vietnam. Skor 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Skor sempat 10-7 untuk pasangan Andy/Koko, setelah pasangan
Vietnam berupaya melakukan perlawanan.
Namun, kemampuan Koko/Andy dalam menghancurkan pertahanan Vietnam membuat babak pertama berakhir dengan
skor 21-13 untuk Indonesia.
Memasuki set kedua, pasangan peraih medali emas SEA Games Laos 2009 itu semakin tidak memberikan kesempatan
kepada Vietnam berkembang. Pasangan Koko/Andy semakin menunjukkan dominasinya dengan langsung meraup skor
5-0 pada set awal babak kedua itu.
Tak mau kehilangan muka, pasangan Tinh/Trong berupaya mengejar ketertinggalan dengan menerapkan beberapa kali
smash keras menyilang. Upaya Vietnam itu cukup berhasil dan sempat mengejar ketertinggalan menjadi 9-10.
Permainan set kedua itu semakin memanas setelah pasangan Koko/Andy secara berturut-turut berhasil
mempermalukan pasangan Vietnam melalui smash tipuan. Akhirnya, set kedua berakhir dengan skor 21-13.
Berdasarkan hasil tersebut, pasangan Indonesia 1 telah menaklukkan Vietnam dengan dua set langsung dan
memantapkan sebagai pemuncak sementara grup A.
Pelatih Kepala Timnas voli pantai Indonesia Slamet Mulyanto mengatakan, peluang Indonesia menjadi terbuka dengan
kemenangan itu, terlebih berada satu grup dengan Vietnam dan Timor Leste.
"Peluang untuk menjadi juara grup A terbuka lebar, namun kemenangan awal ini jangan sampai mempertemukan
Indonesia 1 dengan Indonesia 2 yang berada di grup B," ujar Slamet.
Menurut dia, jika pasangan Koko/Andy menjadi juara grup, maka Tim Indonesia 2 yang diperkuat pasangan Dian
Putra/Ade Candra secara otomatis tidak akan bertemu.
"Kita ketahui Koko/Andy juara SEA Games 2009, dan mereka akan ditargetkan emas juga pada event kali ini," kata dia.
Pada pertandingan lainnya, pasangan Dian Putra Santosa/Ade Candra Rachmawan mengikuti jejak seniornya, dengan
menghajar pasangan Correia Adriano De Ressureicao/Nicolau Duarte Timor Leste (2-0) 21-17, 21-12.
Sedangkan untuk tim putri Indonesia 1 yang diperkuat pasangan Ayu Siam/Dhita Juliana juga mengikuti jejak tim putra,
dengan mengandaskan Laos (Pany Nanthavong/Chan Aloun Vongsayah) dengan skor 2-0 (24-22), (21-13).
Keberhasilan itu juga diikuti tim putri Indonesia 2 (Sri Susilowati Efa/Wijayanti Fitri) dengan mengalahkan Vietnam 1
(Phan Thi Cam Hong/Troung Thi Yen), meskipun dengan dua kali ruber set.Â Â (ant/mac) Sumber : http://www.bola.net/ Â
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