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Partai perdana Indonesia hari ini, Senin 3 September 2007 cukup menyita perhatian pencinta voli tanah air. Di partai
pertamanya, Indonesia akan berhadapan Thailand yang menyandang predikat Juara Pool C. Pertandingan akan
berlangsung di Gedung Istora Gelora Bung Karno Senayan hari ini (3/9) pukul 16.00 WIB. Sesuai prediksi dari pelatih
Mr. Hu Xin Yu beberapa saat lalu, bahwa untuk pertandingan perdananya Tim Indonesia dengan Tim Thailand. Tim
Gajah Putih yang dilatih oleh Panulawan Sophon itu telah mengantongi 2 kemenangan, yang pertama atas Saudi Arabia
3-1(22-25, 25-21, 25-16, 25-16) dan kedua mempecundangi Srilanka 3-0 (25-17, 25-17, 25-23). Â

Asisten Pelatih timnas Indonesia Machfud Irsyada menjelaskan, berdasarkan statistik pemain Indonesia lebih unggul
dibandingkan pemain dari Negeri Gajah Putih tersebut. Namun hal tersebut tidak membuat Indonesia menganggap
remeh lawan. Pengalaman menghadapi Thailand pada Kejuaraan Antar Klub di Bahrain lalu, Indonesia di bekuk Straight
Set 3-0 itu memotivasi Erwin Rusni dan kawan-kawan untuk menampilkan permainan yang menawan.
â€•Kuncinya adalah bermain taktis, mempebaiki service, receive serta mengurangi kesalahan para pemain yang akan
menambah point lawanâ€•, lanjut Machfud menerangkan.Â
Mengenai formasi yang akan di gunakan esok hari, Machfud Irsyada belum bisa menginformasikan 6 orang starter
nanti.â€•Kami masih melihat situasi. Yang jelas Aris akan di turunkan sebagai defender untuk mem-back up Fadlan Abdul
Karim sebagai Libero, dan jika ada pemain yang melakukan kesalahan terus menerus, maka apa boleh buat harus
digantikanâ€•, papar Mchfud.Â
Lebih lanjut, kepada beberapa media yang menemuinya kemarin, Machfud menandaskan,â€•Pertandingan besok
merupakan pertandingan penting bagi Indonesia sebagai tuan rumah. Jika Indonesia bisa mengantongi kemenangan
atas Thailand, itu akan membangun mental anak-anak. Namun jika besok Indonesia harus menelan kekalahan, hal
tersebut merupakan PR untuk menghadapi China Taipei.
Machfud memprediksi, â€•Kans kita 50:50. Namun saya harus optimis, ditambah lagi Indonesia diperkuat oleh Muhammad
Riviansyah dan Joko Murdiantoâ€•Â
Mengenai kesiapan anak didiknya, Pak MahcfudÂ menyampaikan bahwa anak-anak siap bertanding. Untuk 2 kali latihan
terakhir memang di tekankan pada receive atas servis lawan hal tersebut sangat penting untuk membangun serangan.
Secara mental, Thailand sudah bermain sebanyak 2 kali pada babak penyisihan, sedangkan Indonesia baru akan
bermain esok hari, maka untuk pengenalan lapangan Tim Thailand lebih unggul. â€•Namun dengan bantuan para
supporter, maka bisa membangun semangat para pemain kita, sehingga bisa memperoleh kemenangan dengan
sempurnaâ€•, harap Macfud.(is/ef)
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