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Goffin langs tienertalent Coric naar finale 

in Basel 

Het succes van David Goffin (ATP-28) blijft voortduren. De speler uit Luik bond ook het 

talent Borna Coric (ATP-124), dat de niet helemaal fitte Rafael Nadal in de kwartfinale 

uitschakelde, aan zijn zegekar op het ATP 500-toernooi van Basel. Goffin boekte een 

moeizame 6-4 3-6 6-3 zege. 

Het was een intrigerend duel tussen twee opkomende spelers. De 23-jarige Goffin won dit jaar 

al vier challengers en twee ATP-toernooien (Metz en Kitzbühel) en speelde zich zo in de 

top30. De pas 17-jarige Coric was vorig jaar tijdelijk nummer één bij de junioren en dankzij 

zijn halve finale in Basel staat hij voor het eerst in de top100 als de nieuwe wereldranglijst 

maandag uitkomt. 

In de eerste set waren beide spelers lang dominant op eigen service totdat in de zevende game 

Coric werd gebroken. De Kroaat kreeg daarna kansen om de schade te herstellen, maar Goffin 

weerde het onheil met sterk spel af. Het zevende reekshoofd verzaakte evenmin toen hij de set 

mocht uitserveren. 

Coric werd in de openingsgame van de tweede set mentaal stevig getest, maar overleefde vier 

breakpoints. De nummer 124 van de wereld sloeg daarna zelf wel toe. Waar zijn niveau 

vervolgens omhoog ging, daalde dat van Goffin, die na Wimbledon 42 van zijn 44 partijen 

won. Coric hield zijn voorsprong knap vast en met een ace trok hij de tweede set met een 

lovegame naar zich toe. 



In het beslissende derde bedrijf waren de rollen weer omgedraaid. Coric leverde een slordige 

vierde game af, met onder meer twee dubbele fouten. Met een backhandpassing langs de lijn 

brak Goffin naar 3-1 en met enige moeite consolideerde hij de break vervolgens. De meer 

ervaren Belg had vier matchpoints nodig om zijn eerste finale van een ATP 500-toernooi te 

bereiken. 

Om voor de derde keer succesvol te zijn op ATP-niveau moet Goffin zijn idool Roger Federer 

of de als achtste geplaatste Kroaat Ivo Karlovic (ATP-31) zien te kloppen. Goffin kreeg 

bekendheid toen hij in 2012 in de vierde ronde van Roland Garros de eerste set van Federer, 

topseed in Basel, afsnoepte. 


