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jawapos.com, GRESIK - Skuad Petrokimia Gresik untuk ajang Proliga 2018 sudah lengkap. Hari ini, Veronica Angeloni,
pemain asing asal Italia, dijadwalkan mengikuti latihan rutin bersama rekan satu timnya di GOR Petrokimia.

Sebenarnya, pemain 31 tahun itu tiba di Gresik sejak Sabtu (6/1). Namun, Angeloni tak langsung mengikuti latihan.
Sebab, dia kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh dari Italia. "Besok (hari ini) Angeloni sudah fit. Sudah siap
untuk latihan," ucap pelatih Petrokimia Gresik M. Hanafiah.
Kehadiran pemain bertinggi 187 cm tersebut membuat kekuatan Petrokimia Gresik kian menakutkan. Mereka sudah
diperkuat Yeliz Basa, pemain asing asal Turki. Yeliz yang sebenarnya berposisi open spiker akan dipasang sebagai
pemain all round.
Digesernya posisi Yeliz tak terlepas dari kebutuhan tim. Sebab, Hanafi menilai anak asuhnya masih lemah dalam
mengantisipasi bola cepat. Nah, gerakan Yeliz yang lincah mampu menambal celah itu. "Dia (Yeliz) tetap bagus meski
tidak bermain di posisi aslinya," ungkap Hanafi.
Sebenarnya, bergabungnya Angeloni dalam tim cukup mepet. Sebab, seri perdana Proliga 2018 dihelat 19 Januari
mendatang di Jogjakarta. Artinya, Angeloni hanya memiliki waktu sepekan untuk beradaptasi dengan rekan satu timnya
di Petrokimia Gresik.
Namun, Hanafi mengaku optimistis. Dia yakin Angeloni akan mudah nyetel dengan tim. Sebab, Angeloni bukanlah sosok
baru di Petrokimia Gresik. Dia pernah membela tim Kota Pudak itu di Proliga tahun lalu. "Jadi, saya sudah paham
karakter dan gaya bermain Angeloni. Begitu juga sebaliknya. Angeloni pasti sudah paham dengan apa yang saya
inginkan," tuturnya.
Di sisi lain, Yeliz mengaku tak sabar menunggu rekan barunya tersebut. Menurut dia, hadirnya Angeloni membuat
komposisi tim Petrokimia Gresik makin komplet. "Terlebih, pemain lain memiliki teknik yang bagus. Saya harap skuad ini
bisa menjadi juara di Proliga. Saya ingin gelar perdana di Indonesia," ucap Yeliz.
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