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Tak Punya Pengalaman di Voli Pantai, Tim Riau Bertumbangan
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BENGKALIS: Hari pertama babak penyisihan pool cabang Voli Pantai PON XVIII Riau di Lapangan Pasir Bandar Sri
Laksamana, Bengkalis, ditandai dengan tumbangnya tim tuan rumah, baik putra maupun putri.

Riau yang menurunkan dua tim putra dan satu tim putri di hari pertama, semuanya gagal meraih kemenangan atas
lawan-lawanya, Rabu (12/9). Kondisi ini tentunya membuat anak-anak Bumi Lancang Kuning harus berjuang ekstra ketat
pada pertandingan berikutnya, jika masih ingin menjaga peluang lolos penyisihan pool.
Tim Riau 1 yang berada di pool D menurunkan Tri Junanto dan Koko Orlando, harus mengakui kehebatan tim Sulsel
yang diperkuat Bayu Dwi Kresna dan Sri Yawaharlal. Tim Riau 1 kalah dari Sulsel 1-2.
Begitu juga dengan tim Riau 2 (Pool A) yang diperkuat M Win Majid dan Ahmad Yugo Prasetyo, yang pada pertandingan
sebelumnya kalah melawan Kalimantan Barat, kembali takluk di tangan DIY dengan skor 0-2. Pada pertandingan
berikutnya tim Riau 2 tampaknya harus mengatur strategi yang jitu, jika tak ingin kembali menuai kekalahan.
Kekalahan tim putra Riau 2 pada pertandingan kedua melawan DIY, lebih disebabkan faktor kelelahan karena
sebelumnya menghadapi Kalbar yang juga kalah 1-2.
Materi permainan yang ditunjukkan tim DIY dengan sangat apik, serta serangan-serangan yang tak mampu diantisipasi
tim Riau 2, membuat poin dengan mudah diraih tim lawan. Meski sedikit memberikan perlawanan pada babak pertama,
namun tim DIY dengan cemerlang menyudahi babak pertama dengan kemenangan 16-21.
Di babak kedua, tim Riau 2 tampaknya berusaha untuk mengimbangi permainan yang disuguhkan tim DIY. Muhammad
Win Majid dan Ahmad Yugo Prasetyo pun sesekali mengatur serangan dan membuat pertahanan lawan sedikit
keteteran. Namun kesalahan sering dilakukan, banyak bola-bola yang semestinya bisa dimanfaatkan dengan baik dan
menghasilkan poin, ternyata tidak bisa diselesaikan dengan baik.
Menyadari berbagai kelemahan yang dimiliki tim Riau 2, DIY terus memompa semangat dan melakukan seranganserangan serta gerak tipu yang sangat menyulitkan tim Riau 2. Angka demi angka pun terus diciptakan tim DIY, yang
akhirnya dengan mudah mengalahkan tim Riau 2 di babak kedua dengan skor telak 8-21 untuk DIY.
Nasib serupa juga dialami tim putri Riau. Menghadapi Jateng 2, juga menelan kekalahan dengan skor telak 0-2. Berada
di pool H, tim putri Riau diperkuat Siti Nurlestari dan Delviana Sari takluk dari Jateng 0-2. Hari ini putri Riau akan
menghadapi Jatim 1 dan DIY.(rls)
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