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Di pertandingan keduanya, hari ini (4/9) timnas Indonesia akan menghadapi juara grup A, Taipei di Gedung Istora
Senayan Jakarta.Di perhelatan Sampoerna Hijau Asian Volleyball Championship 2007 kali ini, sebagai tuan rumah
Indonesia diunggulkan bersama 3 negara lainnya China, Jepang dan Korea, dan langsung masuk ke babak 8 besar.
Tergabung di group E bersama China, Thailand, dan Thaipei, tim Merah Putih sedang mengejar target untuk bisa masuk
ke 6 besar.Harapan ini sedikit terkuak, setelah pada pertandingan perdana kemarin malam di Istora Senayan melawan
negara tangguh di Asia Tenggara, Thailand, timnas Indonesia meraih kemenangan 3-2.

Â Asisten pelatih Machfud Irsyada mentayakan bahwa timnas tidak mau gegabah dalam menghadapi lawannya hari ini
Taipei.â€•Secara kemampuan, Thailand dan Taipei hampir sama. Tapi, kami harus mewaspadai keunggulan tinggi badan
dari pemain-pemain Taipeiâ€•, terang Machfud.Terakhir kali Indonesia bertemu dengan Taipei adalah pada tahun 2003, dan
timnas menelan kekalahan kala itu.â€•Namun, hasil 4 tahun lalu tidak bisa dijadikan patokan, karena materi tim di kedua
negara berubahâ€•, ujar Machfud.Â
Tanpa bermaksud merendah, Machfud memprediksi pertandingan hari ini, 60 : 40 untuk Taipei.
â€•Kami akan meng-evaluasi hasil pertandingan hari ini, serta mempelajari pola permainan lawan yang punya keunggulan
postur tubuhâ€•.Mengaku baru akan menentukan starter yang akan bertanding hari ini, Machfud menambahkan, â€•Tiap
negara punya pola permainan yang berbeda-beda, maka kami juga akan mengantisipasinya dengan strategi yang
berbeda pulaâ€•.â€•Kami akan memperbaiki kelemahan, terutama keinginan untuk cepat membunuh, yang malah menjadi
bumerang dan sering melakukan kesalahan sendiriâ€•.â€•Seharusnya, pada pertandingan melawan Thailand, tidak harus
sampai berlangsung 5 setâ€•, ujar Machfud menambahkan.Â
Kapten timnas Indonesia Erwin Rusni berharap agar pertandingan hari ini lebih baik lagi.â€•Kami banyak belajar dari hasil
pertandingan pertama, harapan saya besok (hari ini, red.) timnas akan berjuang lebih baik lagiâ€•, tandas Erwin.Â
Pada pertandingan kemarin, Aris A. Rizqon yang baru sembuh dari cedera metatarsal pada jari tangan kannnya tidak
diturunkan.â€•Aris rencananya akan menjadi pelapis untuk libero Fadlan, tapi saya lihat receive anak-anak hari ini bagus,
jadi Aris tidak diturunkanâ€•, terang Machfud.Â
Pertandingan antara Indonesia melawan Taipei hari ini akan disiarkan secara langsung oleh LATIVI mulai pukul 16.00
WIB.(ef)
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