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Federer verovert zesde eindzege in Dubai 

Roger Federer is voor de zesde keer winnaar geworden van het ATP 500-toernooi in Dubai. 

De nummer vier van de plaatsingslijst kon zijn uitstekende spel dat hij in de halve tegen de 

Serviër Novak Djokovic liet zien bij vlagen benaderen en versloeg de Tsjech Tomas Berdych 

met 3-6 6-4 6-3. 

In derde game van de eerste set ging Federer op love door de service van zijn tegenstander. 

Berdych deed echter in de daaropvolgende game hetzelfde. Federer werd afgestraft voor het 

feit dat hij slechts 40 procent van zijn eerste services insloeg. Berdych brak voor een tweede 

keer op rij en hield dat voordeel vast. 

In het tweede bedrijf leverde Federer in de vijfde game als eerste zijn servicegame in. De 

Zwitser brak vervolgens direct terug en begon aansluitend met meer vertrouwen te spelen, 

mede ook doordat nu de service van Berdych het liet afweten. De Tsjech kreeg slechts 40% 

van zijn eerste service in en de Zwitser nu 76%. Door Berdych op love te breken, pakte 

Federer de tweede set. 

In de tweede game van het derde bedrijf had Federer de kans om door te drukken. Hij kwam 

op een 0-40 voorsprong op de service van Berdych. Een break kwam er nog niet, maar twee 

games later ging het alsnog mis voor de man die zijn laatste elf wedstrijden had gewonnen. 

Federer liep uit naar 4-1 en hoewel hij nog een keer een 15-40 achterstand moest wegwerken, 

serveerde hij zich op 5-3 souverein naar de winst. 

Voor Federer is het zijn eerste toernooizege in 2014. De Zwitser komt daarmee op 78 titels in 

zijn carrière en gaat John McEnroe voorbij op de ranglijst van spelers met het meeste aantal 

gewonnen toernooizeges. De Amerikaan heeft er 77 gewonnen. Federer moet alleen Jimmy 

Connors (109) en Ivan Lendl (94) nog voor zich laten. 



Berdych staat nu in onderlinge ontmoetingen met 12-6 achter tegen Federer. Vorig jaar 

verloor de Tsjech de finale van Djokovic, nadat hij in de halve finale de huidige nummer acht 

van de wereld wel klopte. 


