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Serena Williams in drie sets uitgeschakeld 

Serena Williams is op Wimbledon zeer verrassend uitgeschakeld in de derde ronde. De 

nummer één van de wereld walste in de eerste set over Alizé Cornet (WTA-24) heen, maar de 

Française kwam sterk terug en won de partij. Het werd 1-6 6-3 6-4 voor de 24-jarige Cornet. 

Daarmee is Williams net als vorig jaar vroegtijdig uitgeschakeld. In de editie van 2013 

verloor de Amerikaanse in de vierde ronde in drie sets van Sabine Lisicki. 

Williams, die van vier onderlinge ontmoetingen alleen de laatste dit jaar op het WTA-toernooi 

van Dubai verloor, begon met een break aan de wedstrijd. Cornet maakte deze meteen 

ongedaan, waarna de wedstrijd meer dan vier uur stil lag wegens de regen in Londen. Het was 

Williams die daarna als beste uit de kleedkamer kwam. De topseed pakte vijf games op rij en 

haalde zo de set overtuigend binnen. 

Voor Williams leek in het tweede bedrijf geen vuiltje aan de lucht, maar Cornet herstelde 

zich. De rollen waren zelfs omgedraaid, want het 25ste reekshoofd liep mede door twee 

breaks uit naar een 5-0 voorsprong. De winnares van het WTA-toernooi in Katowice en 

finaliste op het WTA-toernooi van Dubai dit jaar liet Williams nog terugkomen tot 5-3, maar 

een game later pakte ze de set alsnog. 

In het derde bedrijf overleefde Williams een openingsgame die bijna een kwartier duurde. 

Daarin werkte ze vier breakpunten weg. In de vijfde game ging het alsnog mis voor de 

vijfvoudig winnares in Londen. Cornet won drie games op rij, maar schutterende bij het 

uitserveren. Zo kon Williams terugkomen tot 5-4, waarna Cornet alsnog de winst naar zich 

toe trok. 



De dolgelukkige Cornet kuste het gras van baan 1. Het is voor het eerst in haar carrière dat ze 

op Wimbledon de tweede week bereikt. 

Dankzij de zeer verrassende zege mag Cornet in de vierde ronde tegen dertiende reekshoofd 

Eugenie Bouchard (WTA-13) proberen een plek in de kwartfinale te bemachtigen. Bouchard 

versloeg in de derde ronde Andrea Petkovic (WTA-20). 

 

 


