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Jawapos.com. SIDOARJO - Tim puslatda voli pantai Jatim terus gencar melakukan tryout sebelum ajang pra-PON
dimulai. Rabu (20/5) tim puslatda voli pantai bertolak ke Painan, Sumatera Barat, untuk mengikuti Indonesia Open Seri
II yang berlangsung pada 21-24 Mei. Sebelumnya, tim voli pantai Jatim juga mengikuti Indonesia Open Seri I di
Probolinggo pada 7-10 Mei lalu.

Pada Indonesia Open Seri I, dua tim putra yang diturunkan berhasil meraih satu emas dan satu perak. Jatim II mampu
mengalahkan Jatim I di partai final. Sementara itu, tim putri Jatim II harus puas menempati peringkat keempat setelah
tunduk oleh tim Jogjakarta. Medali emas dan perak kembali diraih tim Nusa Tenggara Barat.
Kali ini tim voli pantai tetap menerjunkan dua tim putra dan dua tim putri. Tim putra Jatim I diperkuat Fahriyansyah dan
M. Bastommi, sedangkan tim putra Jatim II diperkuat Mohammad Asfiya dan Rendy Verdian Licardo. Di sisi lain, tim putri
Jatim I diperkuat Nanda Ragilia dan Rizki Dwi Andriani, sedangkan tim putri Jatim II diperkuat Novira Elsya Viana dan
Nur Atika Sari.
Pelatih puslatda Jatim Bambang Eko Suhartawan mengungkapkan, pihaknya sudah cukup puas dengan performa tim
putra. Meski masih memerlukan beberapa pembenahan di beberapa area, dia optimistis dua pasangan Jatim tidak sulit
menyumbangkan emas di PON 2016.
Berbeda dengan tim putra, evaluasi besar diperlukan untuk tim putri. Karena itu, Indonesia Open Seri II menjadi ajang
perbaikan berdasar evaluasi yang mereka buat. "Kami lebih fokuskan untuk maintenance dan peningkatan mental
bertanding. Sebab, tidak ada waktu lagi untuk pembentukan teknik. Waktunya sangat mepet antara seri I dan II," ujar
Wawan, sapaan akrabnya.
Wawan mengakui, kekalahan tim putri di seri I disebabkan mental bertanding yang kurang. Apalagi, salah seorang atlet
putrinya, Rizki Dwi Andriani, sakit sebelum pertandingan. "Kiki (sapaan Rizki) sempat kena gejala tifus dan diopname
selama dua minggu. Jadi, performanya agak menurun. Belum percaya diri pas bertanding," terangnya. "Mudah-mudahan
di seri II mental bertandingnya mulai timbul lagi," tambahnya.
Untuk tim putra, Wawan menginginkan anak didiknya terus dapat mempertahankan ritme pertandingan dan kembali
meraih dominasi. Wawan juga tidak menutup kemungkinan untuk tetap mewaspadai tim-tim lain.
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