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jawapos.com, SURABAYA - Dua kekalahan dalam Proliga putaran pertama menjadi pelajaran berharga bagi Surabaya
Bhayangkara Samator. Saat itu tim tersebut turun hanya dengan satu pemain asing, yakni Yosvani Gonzalez Nicolas.
Adapun Liosbel Iglesias Mendez yang juga berasal dari Kuba dipulangkan karena kemampuannya masih jauh di bawah
pemain lokal.

Bukan hanya itu, sang kapten Mahfud Nurcahyadi juga mengalami cedera paha saat seri kedua di Batam sehingga tak
dapat tampil maksimal. Dua seri pun mereka jalani tanpa skuad lengkap. Alhasil, mereka merasakan dua kekalahan dan
hanya satu ke-menangan. Tim itu kalah oleh Jakarta BNI Taplus dan Jakarta Pertamina Energi yang kini berada di
puncak klasemen. Satu-satunya kemenangan diperoleh setelah menundukkan Palembang Bank SumselBabel.
Tak mau kalah lagi, Samator segera melengkapi slot pemain asing pada seri ketiga yang diselenggarakan di GOR Tri
Dharma, Gresik, awal bulan ini. Tim itu mendatangkan Reidel Alfonso Gonzalez Toiran, open spiker yang turut membawa
Samator menjuarai Proliga 2014 dan 2016. Karena sudah akrab dengan para pemain lokal, Toiran dapat membangun
kepercayaan tim dan mengantarkan Samator meraih satu kemenangan lagi saat berjumpa Bekasi BVN. "Kalau dari luar
negeri, prosesnya lebih lama lagi. Kebetulan, Toiran berada di Indonesia dan ditawari, mau," kata pelatih Samator
Ibarsjah Djanu Tjahjono.
Meski Samator menjadi runner-up klasemen di putaran pertama, persaingan di sektor putra begitu ketat. Rendy
Tamamilang dkk mengantongi nilai yang sama dengan Palembang Bank Sum-selBabel di posisi ketiga. Bekasi BVN dan
Jakarta BNI Taplus yang berturut-turut di posisi berikutnya pun memiliki kesem-patan yang sama dengan rekor satu
kemenangan.
"Putaran pertama menjadi ajang membaca lawan. Kami semua masih menerka-nerka pola permainan lawan. Berbeda
dengan putaran kedua, di mana tim yang paling siaplah yang akan menang. Sehingga putaran kedua merupakan laga
yang berat," pa-parnya.
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