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radarjogja.co.id, BANTUL- Diperkuat beberapaÂ pemain Proliga, tim voli Sukun Yuso Gunadharma Jogjakarta
mengusung target empat besar dalam Liga Bola Voli (Livoli) Divisi Utama 2017.Â Mereka akan berlaga di GOR Dimyati,
Tangerang 2-9 Desember mendatang.

Rencananya, sebanyak 14 pemain diboyong untuk bertarung dalam kompetisi tertinggi bola voli nasional itu.Â Ada
beberapa pemain Proliga yang saat Livoli ini kembali ke klub lamanya. â€œTermasuk kembali ke Yuso ada sekitar enam
yang memperkuat tim ini,â€• tutur asisten pelatih Sukun Yuso Gunadharma Jogjakarta Catur Wahyudi saat perkenalan tim,
kemarin (22/11).
Beberapa pemain eks pemain yang berlaga di kompetisi voli profesional yang ada di Yuso di antaranya Okly Reyzal
Ibrahim. Dia baru saja mengantarkan Jakarta Pertamina Energi menjuarai Proliga musim 2017. Lalu ada pula Slamet
Rudianto, Oki Puji Setiawan, Antho Bertiawan, Oki Setia Primbadi, dan Antonius Adi Nugroho.Â â€œBeberapa pemain
memang ikut TC di Pertamina dan kembali ke Yuso saat akan berlaga di Livoli,â€• paparnya.
Catur menjelaskan, untuk gelaran Livoli kali ini pihaknya akan memadukan pemain-pemain senior dengan junior.
Menurutnya hal itu sesuai dengan komitmen awal klub yang didukung pihak sponsor utama yakni PR Sukun Kudus.
Komitmen itu adalah memasukkan pemain junior sebagai bagian dari program pembinaan klub.
â€œPemain senior tetap mendominasi sekitar 10 pemain, tapi nanti beberapa di antaranya ada yang junior. Mereka
merupakan pemain binaan internal kami. Total ada 14 pemain yang akan didaftarkan, tapi nama-nama yang ikut akan
diumumkan sehari jelang pendaftaran,â€• bebernya.
Disinggung mengenai target, Yuso tidak akan muluk-muluk. Menembus babak empat besar menjadi target realistis.
Termasuk sebagai bagian dari perbaikan prestasi yang diraih pada even serupa tahun 2016 lalu. â€œSyukur nanti bisa
melebihi target. Tahun lalu kami finis di peringkat kelima,â€• kata Manajer Tim Agung Budi Pristiandi.
Salah seorang pemain Sukun Yuso Gunadharma, Okly Reyzal Ibrahim mengaku tidak mempermasalahkan statusnya
kembali ke amatir meski sebelumnya bermain di sebuah klub profesional.
Sebagai pemain yang dibesarkan di Yuso, dia mengaku selalu siap dan antusias untuk kembali bermain di klub
iniÂ â€œKompetisi voli tertinggi di Indonesia itu justru Livoli dan saya selalu bangga untuk membela klub seperti Yuso yang
merupakan klub asal saya,â€• ujar Olly.
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