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Gresik - Tim putri Bandung BJB Pakuan memetik kemenangan pertama pada hari pertama seri ketiga putaran pertama
Proliga 2018 yang berlangsung di GOR Tri Dharma Gresik, Jumat (2/2). Lawan yang dikalahkan adalah tim Jakarta BNI
Taplus 3-1 (24-26, 25-23, 25-20, 25-16).

Ini kemenangan keempat dari lima laga yang dilakoni tim besutan Octavian pada putaran pertama ini. Satu kekalahan
yang diderita Bank BJB yaitu saat menghadapi Jakarta Pertamina Energi.
Menurut Octavian, tim asuhannya sempat turun mentalnya menyusul kekalahan dari Jakarta Pertamina Energi di Batam
pekan lalu.
"Kita bersyukur bisa menang melawan BNI ini. Anak-anak bisa bangkit setelah kekalahan dari Pertamina di Batam,"
ujar pelatih Bandung Bank BJB Pakuan, Octavian kepada wartawan, usai pertandingan.
Pada set pertama, Wilda S.N Sugandi dan kawan-kawan tampil di performa terbaik mereka. Hal tersebut berimbas
pada seringnya skuad Bandung BJB Pakuan melakukan kesalahan sendiri dan kalah 24-26.
"Set pertama anak-anak masih panik," tukas Octavian.
Lebih lanjut, Octavian juga mengatakan permainan anak asuh di set kedua sebenarnya masih belum bisa berkembang.
Beruntung di akhir pertandingan mampu unggul.
Berhasil menyamakan kedudukan tak pelak mengangkat kepercayaan diri tim asal Kota Kembang tersebut. Hasilnya
permainan Bandung BJB Pakuan terlihat lebih baik di set ketiga dan keempat hingga menutup pertandingan dengan
kemenangan.
"Set ketiga dan keempat anak-anak sudah bermain seperti biasanya," tuturnya.
Sementara itu, pelatih Jakarta BNI Taplus, Risco Herlambang masih tetap belum bisa mengembangkan permainan
akibat belum bisa tampilnya pemain asing, Karina Ocasia menyusul cedera yang dialami pada putaran pertama lalu di
Yogyakarta.
"Belum tampilnya pemain asing kami, Karina yang membuat kami kesulitan. Terus terang dengan satu pemain asing
sulit bagi kami tampil lebih baik," kata Risco. Saat ini, Risco hanya mengandalkan satu pemain asing, Kremena
Rumenova Kamenova.
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