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Penasaran Atmosfer Proliga, Pemain Timnas Thailand Gabung PGN Popsivo
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Jakarta - Mantan pemain timnas Thailand di Asian Games 2018, Pornpun Guedpard, menjadi amunisi asing Jakarta
PGN Popsivo di Proliga 2019. Dia penasaran atmosfer kompetisi di Indonesia.

Pornpun mencuri perhatian di acara peluncuran tim PGN Popsivo dan Bhayangkara Samator di NTMC Polri, MT
Haryono, Jakarta, Rabu (5/12/2018). Parasnya yang manis menjadi pembeda apalagi mayoritas skuat tim PGN Popsivo
adalah anggota kepolisian.
"Setelah 4 tahun bermain di Liga Voli Thailand, saya ingin mencicipi suasana dan belajar dengan orang-orang baru.
Makanya, saya pikir dengan keluar dari Thailand, saya akan merasakan suasana kompetisi baru voli," kata Pornpun,
usai acara.
Pornpun bilang dia diminta bergabung oleh pelatih Popsivo, Chamnan Bokmai, yang orang Thailand. Dia juga mengenal
pemain Timnas Indonesia, Amalia Fajrina dan Berlian Marsheila. Mereka saling mengenal karena sempat bertemu saat
Asian Games 2018 Agustus.
"Mereka mengajak saya untuk main disini. Mereka mengatakan itu kepada saya saat Asian Games 2018 lalu, dan saya
jawab ya, saya ingin bermain bersama kalian," tutur gadis berusia 25 tahun itu.
Pornpun sudah satu bulan bergabung dengan Popsivo, tapi dia mengaku belum terlalu familiar dengan liga di Indonesia.
"Saya kurang tahu juga, karena ini pertama kalinya saya datang ke Indonesia, dan saya juga sudah cukup lama di Liga
Thailand," kata peraih medali perak Asian Games 2018 ini.
"Banyak orang yang mengajak saya untuk datang ke sini, fans, teman-teman lainnya. Di sini banyak harapan dan rasa
percaya diri dalam kompetisi. Tapi saya tidak tahu liganya bagaimana, saya harus cari tahu itu," ucapnya.
Berbed dengan liga, untuk makanan Indonesia, pemain kelahiran 1993 ini sudah menyukai beberapa jenis makanan.
Dua di antaranya ayam sambal dan kerupuk.
"Saya makan itu. Kerupuk juga enak," ujarnya kemudian tertawa.
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