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volimania.org, Bandung- Tim voli putri Bandung BJB Tandamata menutup Proliga 2020 Seri Bandung dengan
kemenangan telak 3-0 (25-17, 25-18, dan 25-9) atas Jakarta BNI 46 pada pertandingan yang berlangsung di GOR CTra Arena Bandung, Minggu (8/3/2020).

Kemenangan tersebut menggenapi hasil ciamik tim Jawa Barat yang sebelumnya juga ditorehkan Aprilia Manganang cs.
Pada hari pertama, Jumat (6/3/2020), Bandung BJB Tandamata juga berhasil menumbangkan Gresik Petrokimia
Puslatda KONI Jatim dengan skor sempurna tanpa balas, 3-0 (25-10, 25-15, 25-11).
Tampil di kandang sendiri dan didukung oleh supporter yang memadati Ctra Arena tentunya tak mau disia-siakan para
pemain Bandung BJB Tandamata. Apalagi di pertandingan terakhir Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil juga turut hadir
dan menyaksikan.
Anak asuh Risco Herlambang langsung tancap gas di set pertama. Variasi serangan dan block yang sempurna membuat
Bandung BJB Tandamata mendominasi perolehan angka di set ini.
Meski sempat terjadi reli panjang, namun akhirnya set pertama berhasil ditutup dengan skor 25-17.
Jakarta BNI 46 mencoba bangkit dan memberi perlawana di set kedua. Selisih poin yangb tak terpaut jauh terjadi di set
ini. Sayang, mendekat angka krusial Jakarta BNI 46 kembali tak mampu menahan dengan baik serangan lawan.
Alhasil, set ini lagi-lagi jadi milik tuan rumah. Bandung BJB Tandamata mengubah skor 2-0 usai menyelesaikan set
kedua dengan 25-18.
Tertinggal 2 set, permainan Jakarta BNI 46 tak juga membaik di set ketiga. Mereka bahkan dipaksa untuk terus
menerima gempuran spike tajam Aprilia Manganang dan Nikoleta Perovic. Set ini mutlak dimenangi Bandung BJB
Tandamata dengan margin skor yang terpaut jauh 25-9.
Selain Aprilia dan Perovic, pelatih BJB, Risco Herlambang mengakui tampilan bagus tim juga dipengaruhi oleh dua
pemain baru, yakni Dayse Cristian dan Berllian Marsheilla.
&ldquo;Di putaran satu kami mirip seperti BNI. Dengan hadirnya dua pemain, kelemahan kita di putaran pertama yaitu
receive dan defense pun membaik. (Dayse) dari segi attack memang dia tidak terlalu menonjol, tapi di receive, defense
dan blok dia bagus. Nah, Berllian bagus di bagian belakang,&rdquo; jelas Risco.
Pelatih yang juga pernah mengarsiteki timnas putri ini juga mengatakan bahwa di putaran 2 ini dia terus mencoba
memperbaiki serangan melalui bola cepat (quick) yang selama putaran 1 tidak berjalan.
"Serangan kami tidak mungkin terus terpaku pada April dan Nikoleta, inginnya variasi bola quicknya juga berjalan. Di
putaran 1 chemistry-nya belum padu, namun di pertandingan kali ini sudah mulai kelihatan bagus dan mendulang poin,"
tambahnya.
Sementara itu, kekalahan dari Bandung BJB Tandamata jadi kekalahan keempat yang diderita pasukan Walfridus
Wahyu.
Ditemui usai pertandingan, pelatih Jakarta BNI 46 itu mengaku kecewa pada penampilan timnya.
&ldquo;Bukan main nyantainya, ini penyakit lama yang terulang kembali. Anak-anak itu sudah tertekan dari awal
melawan BJB. Jadi nggak bisa kontrol,&rdquo; ungkap Wahyu jujur.
Menghadapi pertandingan terakhir seri penyisihan yang akan digelar pekan depan di Yogyakarta. Wahyu mengatakan
akan memperbaiki kekurangan tim terutama pada akurasi pukulan. (ndy)
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