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Federer zoekt verklaring gebrek tieners in 

top100 

In de huidige top100 van het mannentennis staat geen enkele tiener. Roger Federer verbaast 

zich hierover, maar heeft er geen duidelijke verklaring voor. De hoogstgenoteerde tiener is de 

18-jarige Australiër Nick Kyrgios op de 226ste positie. In Federers tienerjaren was dat wel 

anders. Toen stonden Andy Roddick, Lleyton Hewitt, David Nalbandian en hijzelf al als 

tieners bij de beste honderd van de wereld. 

De ex-nummer één van de wereld probeerde tijdens de persconferentie voorafgaand aan zijn 

eerste wedstrijd op het Masters 1000-toernooi van Indian Wells redenen te vinden voor het 

gebrek aan jong aanstormend talent. ‘We moeten een discussie voeren over de vraag waarom 

dat het geval is’, zei de Zwitser. ‘Rafael Nadal is misschien wel de beste tiener die we ooit in 

het tennis hebben gehad, met Björn Borg, en nu hebben we niemand meer.' 

‘Hoe kan dat gebeuren in zo’n korte periode?’, vroeg de huidige nummer acht van wereld zich 

af. ‘Het is niet dat het helemaal anders is dan toen Rafa opkwam. Dus misschien is het tot op 

bepaalde hoogte een gebrek aan kwaliteit. Misschien zijn er meer kinderen die ook andere 

sporten spelen, zodat we enkele grote talenten aan andere sporten verliezen.’ 

Puntensysteem 
Daarnaast wees Federer op het ATP-puntensysteem, dat in zijn ogen het ver komen in 

toernooien te sterk beloont. ‘Misschien is het gewoonweg moeilijk om punten te verdienen 

door kwartfinales en halve finales van toernooien te bereiken, omdat het voelt alsof je het 

toernooi moet winnen om een grote sprong op de ranglijst te maken. Dat is voor een jonge 

speler moeilijk. Wellicht heeft dat een kleine aanpassing nodig.’ 



Hoewel tieners dus weinig successen boeken op de ATP Tour, is Federer van mening dat de 

diepte van het circuit even sterk is als altijd. ‘Er zijn meer professionele spelers op een hoog 

niveau. Jongens die 500ste en lager staan, spelen zo’n beetje het hele jaar op de tour. Vroeger 

was dat niet zoals nu. Er zijn meer toernooien op elk niveau, in de Future-, Challenger- en 

ATP-toernooien. Dat is bemoedigend om te zien.’ 

Federer speelt in de tweede ronde van het Masters 1000-toernooi van Indian Wells tegen de 

Fransman Paul-Henri Mathieu (ATP-123). In de eerste ronde had de zeventienvoudig Grand 

Slamwinnaar een bye. De Fransman wist zijn Zwitserse tegenstander nog nooit te verslaan. In 

zes ontmoetingen won hij slechts eenmaal een set. Dat was in de derde ronde van Roland 

Garros in 2009. 


