volimania.org

KOPI DARAT DI BANDUNG? YA...TIDAK..YA...TIDAK?
Contributed by marto
Wednesday, 21 February 2007
Last Updated Wednesday, 21 February 2007

Musim Voli Telah Tiba!! Demikian iklan yg mulai sering didengungkan di televisi terkait akan dimulainya pesta voli yang
dikemas dengan "NAMA SPONSOR" HIJAU VOLI 2007. Bagi kita mungkin lebih akrab dengan sebutan PROLIGA 2007
Sejatinya penulis juga bingung mengamati "sepak terjang" peserta maupun aturan proliga ini. Peserta yang pada
kejuaraan (?) sebelumnya menjadi juara, tahun berikutnya bebasw tidak ikut kejuaraan lagi. Ini dicontohkan oleh Juara
putri proliga tahun lalu yakni Bandung artdeco bank jabar. Dua kali team ini menjadi juara, namun dua kali pula setelah
juara dia "istirahat".Kasus lain lagi, peserta yang telah resmi mendaftar, pada pertemuan berikutnya bisa dengan mudah
mengundurkan diri. Alasannyapun bs dibilang sepele, pemain cidera, pemain masih rebutan dengan team lain, atau
masalah klasik yaitu tidak ada dana. Lha apa ke ikut sertaan dalam kompetisi "PROFESIONAL" ini tanpa perencanaan
to ya? bukankah peserta ini disponsori oleh perusahaan yang rata2 sudah profesional? kok kesannya mau ikut
turnamen BESAR (konon ini adalah kategori universitasnya kompetisi voli indonesia) seperti mau ikut antar RT? Topik ini
semestinya menjadi garapan WAK AGEN maupun KI GENDENG P yang entah kenapa kok dlm bbrp minggu ini tidak
muncul ya? dengar2 sih salah satu dari beliau(s) ini waktu itu sedang persiapan mudik ke negeri tercinta ini setelah lama
mengais dolar di negeri paman Sam. Soal aturan main dan sangsi serta penyelenggaran adalah wilayah ULAH PANITIA.
Monggo Ki Gendeng, sampun wigah-wigih anggenipun badhe andum sabdo..Ok, sebelum melenceng terlalu jauh, kita
kemnbali ke judul ya. Bung Sena (Ardhasena) telah menabuh genderang kopi darat. Usulnya adalah hari minggu tanggal
25 february 2007. Apa acaranya? mau main voli dulu? terus ngobrol2 santai, terus makan siang, terus nonton bareng?
Silahkan teman2 mengekspresikan minat dan acara yg diinginkannya. dari data yang terpantau, acara ini diminati oleh
Bung Sugeng di Bekasi/krawang(?), Iyank (jkrt), Evie, Eedha, Ayu (bandung), serta beberapa personil lokal bandung yg
blm muncul ke permukaan milis maupun situs ini. Tidak menutup kemungkinan (hampir pasti), ada rekan volimania
kalimantan yg akan hadir juga (perlu diperjelas ini cowok, jd bukan jeng esti), Mas Ario, dan banyak lagi lainnya.Hari-H
tinggal 4 hari lagi, komunikasi intensif tinggal 2 hari lagi, so, konfirmasi teman2 untuk keikutsertaan kopi darat sangat
dibutuhkan kecepatannya. tentu saja termasuk acara yg diinginkan. Andai ingin main voli, yang dekat2 cikutra agak ke
barat kita bisa sewa lap voli sabuga. quorumkah volimania yang akan ikut main voli? kita tunggu konfirmasi rekan2
sampai hari jumat ya. Untuk validnya informasi, konfirmasi perlu dilakukan dengan email ke ardhasena@yahoo.com di
cc kan ke admin@volimania.org dengan menyertakan no HP. Yang dianggap valid adalah yang melampirkan no HP dan
setelah dicek terbukt inomer hp tsb bukan nomer penampakan gituh...Idealnya, konfirmasi dibatasi palaing lambat hri
jumat, 23 febr jam 11, agar supaya jika peserta tidak quorum, maka jumat siang sampai sore masih ada waktu untuk
membatalkan (pemessanan lapangan misalnya) dan konfirmasi ke rekan2 yg sdh mendaftar...sehingga tdk ada yang
dikecewakan..Kopi darat? ya...tidak...ya..tidak...ya...tidak...atau Iya? semua tergantung kekompakan teman2....
ditunggu...!!salam kompor....marto
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