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jawapos.com, OSAKA - Prestasi gemilang ditorehkan pasangan voli pantai putra Indonesia Gilang
Ramadhan/Danangsyah Pribadi. Mereka membuat kejutan pada kejuaraan Grand Front Osaka, Jepang. Pasangan
Indonesia 2 itu melenggang ke final setelah mengandaskan unggulan pertama dari Qatar, Jefferson Santos
Pereira/Cherif Younousede, 21-15, 14-21, 15-12 di semifinal kemarin (8/10).

Sayangnya, keberhasilan Gilang/Danang gagal diikuti pasangan Indonesia 1, Ade Candra/Muhammad Asfiya. Juara
ASEAN Beach Volley Championship 2017 tersebut takluk dari pasangan Qatar 2, Julio Donascimento/Ahmed Tijan
Janko, dua game langsung, 15-21, 18-21.
Candra mengakui sedikit terbebani setelah melihat kompatriotnya, Gilang/Danang, bisa menang atas pasangan Qatar 1.
"Kami kehilangan irama di set pertama," kata Candra.
Pada set kedua, mereka mampu mendapatkan ritme permainan. Tetapi, mereka harus kembali tertinggal 18-21
sekaligus melepaskan kesempatan membuat all Indonesian finals.
Terpisah, pelatih tim putra Koko Prasetyo Darkuncoro melihat jelas beban yang diemban Candra/Asfiya. "Mereka justru
main hati-hati dan kebanyakan melakukan kesalahan sendiri," bebernya.
Selanjutnya, Candra/Asfiya akan melakoni perebutan posisi ketiga dengan menghadapi Jefferson/Cherif. Pasangan
Qatar 1 tersebut merupakan runner-up AVC Beach Tour, Aspire Qatar Master 2017. Terakhir berjumpa Jefferson/Cherif,
Candra/Asfiya harus merelakan gelar Satu Pak Bara Master, Thailand 2017. Saat itu mereka kalah 9-21, 15-21.
Sementara itu, keberhasilan Gilang/Danang menembus final mendapatkan apresiasi dari Koko. Menurut dia, kualitas
permainan Gilang/Danang sebenarnya tidak terlalu jauh dengan pasangan Indonesia 1, Candra/Asfiya. "Hanya, mereka
kurang pengalaman bertanding karena secara usia mereka seumuran," bebernya.
Menghadapi Julio/Ahmed menyisakan masalah tersendiri buat Gilang/Danang. Dari segi pengalaman pertandingan
internasional dan poin dunia, kedua pasangan terpaut jauh.
Julio/Ahmed yang menempati unggulan kedua mengemas 1.516 poin. Gilang/Danang adalah unggulan ketujuh dengan
704 poin. "Saya sudah siapkan strategi di final besok (hari ini, Red). Yang penting, mereka main maksimal dulu," urai
Koko.
Sebelumnya, perjumpaan Gilang/Danang dengan Julio/Ahmed menyisakan duka buat pasangan Indonesia. Mereka
kalah 0-2 (15-21, 18-21) pada perempat final kejuaraan voli pantai Asia Senior 2017. Aroma balas dendam akan menjadi
motivasi penting buat keduanya.
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