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Kapanlagi.com - Tim bola voli Australia memetik kemenangan pertama dalam debutnya di Kejuaraan Bola Voli Putra
Asia Indoor yang digelar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Jumat.
Pada laga di Grup D, Australia yang sempat tertinggal di set pertama bangkit untuk menekuk India 3-1 (22-25, 25-25-19,
25-18, 25-23).
Tampil cemerlang pada set pertama, India yang tampil dengan kostum kuning-kuning itu bermain cepat dan
mengandalkan blok untuk meredam permainan tim benua Kanguru itu.
Namun, Australia mulai mengubah taktik permainan mereka sehingga India yang selama ini mengandalkan blok tidak
mampu berkutik pada set kedua.
Hal yang sama pun terjadi pada set ketiga. Meski India sempat unggul 7-4 pada awal set, namun permainan mereka
kembali menurun setelah Australia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 14-14, sebelum memenangi set tersebut.
Permainan tampaknya harus diselesaikan dalam lima set setelah India unggul 19-15 pada set keempat. Namun, Sanjay
Kumar dan kawan-kawan justru sering melakukan kesalahan sendiri yang bisa dimanfaatkan Australia untuk
menyamakan kedudukan menjadi 21-21.
Sejak saat itu, petaka pun menimpa India seiring bertambahnya kepercayaan diri pemain Australia. Igor Yudin pun
memastikan kemenangan Australia dengan smash kerasnya yang jatuh di tengah lapangan India.
"Kami merasa senang dengan kemenangan ini. India adalah tim yang kuat," kata pelatih kepala Australia Russell
Borgeaud usai pertandingan.
"Di beberapa set, kami sempat tertinggal terlebih dulu, tetapi kami bisa meningkatkan intensitas permainan untuk
memenanginya.
"Mungkin kami gugup pada set awal dan India bermain sangat bagus. Tetapi kami berusaha memperbaiki receive."
Menurut Borgeaud, pada pertandingan itu tim Australia lemah dalam irama permainan. "Jika kami ingin lolos dari
penyisihan grup, maka kami harus memperbaiki permainan. Ini adalah grup yang berat."
Lawan Australia pada pertandingan kedua ialah Kuwait. "Australia belum pernah bertemu dengan Kuwait sejak 1997.
Kita lihat saja nanti. Tetapi kami tidak akan menganggap remeh mereka," katanya.
Pada laga perdananya, Australia tidak menurunkan kapten tim Benjamin Hardy yang mengalami cedera lutut kanan.
"Saya tidak ingin mengambil resiko lebih jauh jika saya harus turun sekarang. Saya akan turun pada saat yang tepat,"
kata Hardy.
Sementara itu, pelatih kepala India G.E. Sridharan mengatakan bahwa permainan anak asuhnya pada pertandingan
tersebut sudah cukup baik.
"Tetapi Australia berhasil menghancurkan blok kami mulai set kedua. Pada set keempat, kami memiliki kesempatan
untuk memenanginya, tetapi kami banyak melakukan kesalahan," katanya.
Menghadapi Kazakhtan pada pertandingan berikutnya, Sridharan terlihat cukup optimis, pasalnya India memetik
kemenangan pada pertemuan terakhir kedua tim.
"Tetapi kami harus tetap bermain baik pada pertandingan berikutnya. Karena hanya ada satu tim yang lolos ke babak
delapan besar," lanjutnya.
Bagi India, kekalahan dari Australia itu merupakan kekalahan keduanya secara berturut-turut dalam kurun waktu kurang
dari satu bulan.
Pada pertandingan terakhir di Commonwealth Championships ke-2 yang digelar di Kalkuta pada awal Agustus, Australia
memastikan diri keluar sebagai juara setelah mengalahkan India 3-2. India pun harus puas berada di posisi kedua.
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