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Volimania.org- Kejutan terjadi di hari pertama PGN Livoli Divisi Utama 2017 yang berlangsung Sabtu (2/12/2017).
Dihadapan puluhan Volimania yang memadati GOR Dimyati Tangerang, tim putri TNI AL berhasil menang dari Alko
Bandung setelah melalui pertandingan sengit yang berakhir dengan 3-2 (26-24, 25-19, 25-27, 22-25, 15-13).

Tim putri TNI AL masih mengandalkan pengumpan kawakan, Gunarti Indahyani. Pemain berumur 32 tahun ini
sebenarnya sudah lama tidak bermain, karena baru lima bulan yang lalu melahirkan anak keduanya. Mantan pemain
timnas ini menjadi pemimpin bagi rekan-rekannya, yang masih muda-muda.
â€œDia (Indah) menang pengalaman karena pemain senior. Namun, dari fisiknya, dia harus memperbaikinya,â€• ungkap
pelatih TNI AL, Pascal Wilmar.
Menurut Pascal, pemainnya penuh semangat dan bermain tanpa beban, karena yang dihadapi adalah tim tangguh yang
bermaterikan pemain-pemain terbaik Indonesia.
Pada pertandingan kemarin, TNI AL banyak mendulang poin dari smesh yang dilancarkan Panggih Nugrahaeni dan
Putri Lestari. Keduanya menjadi kunci kemenangan tim asuhan Pascal Wilmar ini.
â€œSet ketiga tadi, ketika sudah memimpin, anak-anak terlalu percaya diri. Akibatnya, set ini lepas. Set keempat belum
bisa lepas, terpengaruh set keempat. Baru set kelima, anak-anak tampil percaya diri lagi,â€• kata mantan pemain tim
nasional ini.
Bagi TNI AL, kemenangan dari Alko Bandung tentu jadi awal yang baik, apalagi mengingat Alko Bandung dihuni oleh
pemain timnas Indonesia, seperti Aprilia Manganang, Wilda Sugandi, dan Yolla Yuliana. Ketiganya bahkan menjadi
kunci keberhasilan Indonesia meraih medali perak SEA Games 2017 lalu.
Bank Jatim dan Petrokimia Tumbang
Di pertandingan lainnya, tim Bank Jatim harus mengakui keunggulan PGN Popsivo Polwan. Amalia Fajrina dkk yang
baru kali ini menginjakkan kaki di PGN Livoli Divisi Utama mampu membendung keperkasaan Bank Jatim dengan 2-3
(25-23, 21-25, 13-25, 25-15, 13-15).
Sementara itu, hasil kurang memuaskan juga dialami oleh wakil Jawa Timur lainnya, Petrokimia Gresik. Jumpa sang
juara bertahan, TNI AU di pertandingan pertama pul P, anak asuh M Hanafiah sempat memberikan perlawanan dan
menang di set pertama. Sayang di tiga set berikutnya Petrokimia menyerah dan pertandingan ditutup dengan skor 1-3
(25-22, 16-25, 20-25, 18-25). (ndy)
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