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Jakarta (SINDO) - Tim putri Jakarta BNI Taplus kurang percaya diri menghadapi putaran pertama Sampoerna Hijau
Proliga 2007. Apalagi, kemampuan pemain AS, Sarah, yang didatangkan untuk mengisi posisi open spiker, ternyata
tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan Pelatih Sukirno.
Menjalani pertandingan perdana melawan Gresik Petrokimia (Grespo) di C'Tra Arena, Bandung, Jumat (23/2), Jakarta
BNI Taplus memang butuh kerja keras. Mereka harus mampu menjaga lini pertahanan dari gempuran pemain Grespho.
Di sinilah kerja sama quicker Mella Marshellina dan tosser Puspita Dewi Rani pelu ditunjang kemampuan open spiker.
"Sayang, Sarah tidak bisa diandalkan di berbagai posisi. Awalnya, saya berharap memperoleh pemain yang bisa
bermain di depan dan di belakang. Ternyata, Sarah hanya mampu bermain di depan. Ini yang saya khawatirkan.
Apalagi, dia tidak berlatih bersama-sama dalam waktu cukup," kata Sukirno di Gedung Voli Senayan, Jakarta, kemarin.
Karena itu, pelatih dari tim yang merebut peringkat 3 musim 2006 ini berharap perpaduan mantan pemain Bandung Art
Deco, Mella, dengan Puspita mampu menahan laju quicker Wenny Evitasari dkk (Grespo) yang berambisi merebut poin
di putaran pertama.
"Kami membutuhkan dua pemain asing. Tapi, kami baru mendapatkan satu. Tapi untuk putaran berikutnya, kami akan
mencari yang lebih baik. Mudah-mudahan perpaduan Mella dan Puspita mampu mengalahkan Grespo," ungkap pelatih
yang semula membidik pemain Brasil, Michelle Collier untuk mendukung BNI Taplus ini.
Seperti diketahui, setelah kehilangan libero Anna Yohana yang pindah ke Surabaya Bank Jatim, Jakarta BNI Taplus
membutuhkan tambahan dua pemain asing, termasuk untuk memperkuat pertahanan. Hanya saja, memang, sejauh ini
baru Sarah yang mereka dapatkan.
Sementara itu, pebola voli pantai nasional, Koko Prasetyo Darkuncoro, bergabung dengan tim putra Jakarta Sananta.
Koko terlihat berlatih bersama timnya di Gedung Voli Senayan,kemarin. Tim Jakarta Sananta sendiri akan menjalani
bentrok perdananya dengan tim Yogya Yuso Tomkins, Minggu (25/2). (Nur Mekah)
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