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Goffin grijpt eerste ATP-titel 

David Goffin (ATP-78) heeft in Kitzbühel voor het eerst een ATP-titel op zijn naam 
geschreven. De 23-jarige Belg, die voorafgaand aan de partij al negentien wedstrijden op rij 

ongeslagen was, rekende in de eindstrijd af met thuisfavoriet Domic Thiem (ATP-50): 4-6 6-1 
6-3. 

Goffin won in juli achtereenvolgens de challengers van Scheveningen, Poznan en Tampere en 

kreeg daarna een wildcard voor Kitzbühel. Dankzij zijn zege gaat de man uit Luik de top50 
weer in, nadat hij dat eind 2012 al deed. 

In de openingsgame van de partij werd Goffin direct gebroken, die er ondanks drie 

breakpoints in de eerste set niet meer in slaagde om wat terug te doen op de service van de 
jonge Oostenrijker. 

Nadat Thiem in de derde game van het tweede bedrijf twee breakkansen miste, werd de 
nummer één van Oostenrijk zelf gebroken. Waar Goffin beter ging spelen, zakte het spel van 

Thiem in elkaar. Hij wist slechts vervolgens in de tweed set slechts één game te pakken.  

Aan het begin van de derde set werd Thiem wederom gebroken. De thuisspeler vocht daarna 
nog wel voor wat hij waard was, maar dat bleek niet genoeg. Goffin beëindigde de wedstrijd 

in stijl. Met een onhoudbare backhand langs de lijn brak hij Thiem op love voor zijn eerste 
ATP-titel. 



Goffin kende in 2012 een sterk seizoen, mede door de vierde ronde op Roland Garros te 

behalen en de derde ronde op Wimbledon. Goffin bereikte de top50, maar in 2013 zakte hij 
ver terug en duikelde uit de top100. 

Thiem beleefde dit jaar zijn grote doorbraak op de ATP Tour, mede door als qualifier enkele 

ronden te winnen op de Masterstoernooien van Indian Wells, Miami en Madrid. Thiem, die in 
Queen’s zijn enige duel tegen Goffin in een hoofdtoernooi verloor, kwam in juli dit jaar al de 

top50 binnen. 


