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JAKARTA, (PR).Tim Indonesia akan menerapkan permainan cepat pada Kejuaraan Asia Voli Putra di Istora dan Indoor
Tenis, Gelora Bung Karno, Jakarta, 31 Agustus-9 September.
"Lawan kita postur tubuhnya tinggi-tinggi. Untuk mengantisipasinya, saat menyerang kita harus main cepat dengan tidak
melambungkan bola. Kalau kita lambungkan bola, akan mudah diblok lawan," ujar asisten pelatih Indonesia, Machfud
Irsyada usai melakukan sesi latihan di Hall Bola Voli Senayan Jakarta, Kamis (30/8).Untuk menerapkan strategi tersebut,
dikatakan Machfud, receive (penerimaan bola pertama) bola harus bagus sehingga pola serangan bisa diatur. Masalah
receive, selama ini merupakan kelemahan bagi para pemain Indonesia. Mengenai antisipasi untuk mengeblok smes dari
lawan yang postur tubuhnya tinggi, Machfud mengatakan, para pemainnya harus melakukan blok pada waktu yang
tepat. "Karena kita kalah tinggi badan, para pemain akan melakukan blok pasif, artinya tangan mereka lurus. Kalau
melakukan blok aktif dengan tangan masuk ke dalam, kita akan kalah jangkauan," ucapnya. Seperti diketahui, pemain
Indonesia paling tinggi adalah Ayip Rizal, 193 cm, kemudian Nyoman Rudi Tirtana (191), Affan Priyo Wicaksono (190),
dan Brian Alfianto (190). Cina diperkuat Cui Xiaodong (205), Guo Peng (200), Wang Haichuan (200), dan Liang
Chunlong (206). Mereka juga mendaftarkan 12 pemain yang tingginya di atas 190 cm, bahkan 8 di antaranya di atas 195
cm.Jepang mendaftarkan empat pemain yang tingginya 2 meter lebih, yakni Nobuharu Saito (205), Hiroaki Kawaura
(200), Takahiro Yamamoto (200), dan Kota Yamamura (205). Korea memiliki Shin Young-Soo (200), Lee Sun-Kyu (202),
Yun Bong-Woo (203), Lee Kyung-Soo (200), Ha Kyoung-Min (201), Shin Yung-Suk (200). Kazakstan membawa dua
pemain yang tingginya 210 cm, Svyatoslav Miklashevich dan Anton Yudin. Dua pemain ini merupakan pemain tertinggi
yang akan berlaga di Jakarta. Australia menampilkan pemain tertingginya, Daniel Howard (208). (A-105)***
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