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PAJAJARAN,(GM) - Tim bola putri Kota Bandung masih terlalu tangguh bagi tim nasional pelajar yang disiapkan
menghadapi Asian School Games 2014 di Thailand. Dalam pertandingan uji coba di GOR Tri Lomba Juang, Jln.
Pajajaran Bandung, Sabtu (9/8), tim putri Kota Bandung menang 3-1 (25-27, 25-23, 25-21, 25-17).

Meskipun kalah, pelatih timnas pelajar, Muhammad Sarmili mengaku cukup puas dengan penampilan anak asuhnya.
Dengan komposisi pemain yang baru, Sarmili optimistis Nanditha Ayu dan kawan-kawan bisa memenuhi target empat
besar di Asian School Games 2014, Thailand.
"Untuk menghadapi Asian School Games, kita tinggal membenahi blok. Sebab dua quicker kita adalah pemain baru. Kita
akan berangkat ke Thailand 17 Agustus nanti," ujar Sarmili.
Di Asian School Games 2014, timnas pelajar Indonesia akan bersaing dengan 6 negara lain, yaitu tuan rumah Thailand,
Sri Lanka, India, Iran, Malaysia, dan Cina Taipei.
"Target empat besar cukup realistis meski pada tahun sebelumnya kita juara setelah mengalahkan Cina di final. Tahun
ini, materi kita tak sekuat tahun lalu," tegasnya.
Jika timnas pelajar menghadapi Asian School Games, tim putri Kota Bandung menyongsong Porda 2014 di Kab. Bekasi,
November mendatang. Kemenangan atas timnas pelajar makin memantapkan tim Kota Bandung menatap medali emas
Porda 2014.
"Secara tim, kita memang lebih unggul dari timnas pelajar. Tapi yang lebih penting dari uji tanding ini adalah untuk
menjaga kondisi fisik anak-anak setelah libur Lebaran," terang pelatih tim putri Porda Kota Bandung, Risco Herlambang.
Optimisme Risco tidak terlepas dari materi pemain yang sebagian besar pemain andalan Jawa Barat. "Komposisi tim kita
90 persen tim Jabar. Minus Alia di Kota Bekasi atau Novrialli Yami di Kabupaten Bandung. Meski demikian, kita pun
harus menjaga peluang itu dengan berlatih dan menjaga kekompakan tim. Insya Allah, target emas bisa kita raih,"
tandasnya.
Menarik
Pertandingan sebenarnya berlangsung menarik. Timnas pelajar sempat melakukan perlawanan di set pertama.
Serangan timnas mengandalkan spike Nanditha Ayu, Legisya, dan Arshela berhasil menembus pertahanan tim putri
Kota Bandung yang digawangi Yolla Yuliana, Wilda S Nurfadhila, dan Aprilia. Timnas pelajar pun meraih kemenangan di
set pertama dengan skor 27-25.
Memasuki set kedua, giliran putri Kota Bandung berinisiatif melakukan serangan. Hasilnya, mereka unggul lebih dulu
dalam perolehan poin.
Laga set kedua terlihat lebih ketat. Kedua tim memperlihatkan pertahanan dan serangan yang cukup berimbang. Namun
kematangan mental pemain tim putri Kota Bandung membuat mereka unggul dalam perolehan angka dan menutup set
kedua dengan skor 25-23.
Dominasi tim putri Kota Bandung semakin kentara di set ketiga. Spike keras April beberapa kali berhasil menembus blok
para pemain timnas pelajar. Anak asuh Risco Herlambang pun kembali meraih dua set berikutnya dengan skor 25-21
dan 25-17 di set keempat sekaligus memenangkan laga.
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