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Kalahkan Musuh Bebuyutan, Thailand
JAKARTA - Seru dan menegangkan. Itulah gambaran pertandingan perdana Indonesia di Kejuaraan Asia Voli Indoor
2007. Erwin Rusni dkk sukses menjungkalkan musuh lama, Thailand, dengan kemenangan tipis 3-2 (25-23, 22-25, 2418, 22-25, 15-12) di Istora Bung Karno, Senayan, Jakarta, kemarin.
Pada set pertama para pungawa Indonesia tampil cemerlang dan berhasil memanfaatkan penampilan buruk Tim Gajah
Putih tersebut. Tapi, di set kedua, pemain Merah Putih gagal mempertahankan konsistensi permainan.
"Anak-anak memang bermain sangat baik tadi, meski di beberapa kesempatan melakukan kesalahan," kata Machfud
Irsyada, asisten pelatih tim nasional Indonesia, usai pertandingan.
Namun, kesalahan itu tak akan menjadi fokus evaluasi Hu Xinyu, pria Tiongkok yang menukangi tim nasional, tadi
malam. "Lebih baik kami mempersiapkan diri menghadapi Taiwan sebagai juara Grup A. Meski pola permainan Taiwan
hampir sama dengan Thailand, mereka memiliki postur lebih tinggi dibanding pemain Thailand," ungkap Machfud.
Nah, dengan kondisi tersebut, Machfud tak berani mematok target muluk menghadapi Taiwan. Kelebihan postur itu bisa
menjadi salah satu faktor pendukung sebuah tim untuk meraih kemenangan. "Tetapi, itu juga tidak mutlak. Buktinya,
Thailand mampu mengalahkan Arab Saudi yang memiliki postur lebih tinggi," jelasnya. Untuk itu, dia akan menerapkan
permainan cepat dan menghindari bola-bola open lawan.
Penampilan menawan all round Nur Widianto pada laga kemarin menjadi poin penting penilaian jajaran pelatih untuk
kembali menampilkannya sore ini. Untunglah, dia tak lagi bermasalah dengan cedera engkel kiri yang menderanya sejak
latihan beberapa waktu lalu. Nur dimasukkan ke dalam tim pada set keempat, saat Joko Murdianto melakukan
kesalahan tanpa mampu mengembalikan bola ke arah lawan.
"Jangan hanya melihat tampang Nur. Dia memang tampak lesu dan kurang bersemangat. Tetapi, dia pemain yang
selalu mencatatkan statistik terbaik dalam pertandingan-pertandingan Proliga 2007 lalu," tuturnya.
Sang kapten, Erwin Rusni, pun berkesempatan mencicipi atmosfer pertandingan di set kelima. Dia didapuk
menggantikan Didi Irwandi saat tim dalam kondisi kritis karena Thailand selalu dapat menyeimbangkan perolehan skor
Indonesia.
Penampilan apik juga diperlihatkan open spiker I Nyoman Rudi Tirtana yang berduet dengan tosser Didi. Sebelumnya,
Rudi tak dapat mencapai hasil maksimal jika dipasangkan dengan Didi. Dia lebih klop turun ke lapangan dengan Erwin.
"Rupanya, kebiasaan itu bisa dihapus. Rudi mampu tampil sangat bagus di pertandingan tadi," ujarnya. (vem)
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