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Roger Federer heeft eenvoudig voor de twaalfde keer de kwartfinale op Wimbledon bereikt. 
De Zwitser was een maatje te groot voor Tommy Robredo (ATP-23) en pakte de zege in 6-1 

6-4 6-4. 

De statistieken voor aanvang van de partij logen er niet om. Robredo had in elf partijen tegen 
Federer slechts één keer gewonnen. Bemoedigend voor de Spaanse nummer drie was wel dat 
zijn enige winst zijn laatste wedstrijd was. Hij won vorig jaar in straight sets in de vierde 

ronde van de US Open. Bovendien was het bij de huidige editie van Wimbledon de eerste 
keer dat Robredo, die zijn beste resultaten doorgaans op gravel haalt, in de tweede week 

stond. Zijn beste prestaties dateerden van 2003, 2009 en vorig jaar, toen hij de derde ronde 
haalde. 

Federer, die in zijn drie eerdere partijen nog geen set hoefde af te staan, racete in de eerste set 

naar 3-0, waarna Robredo op eigen service iets terug kon doen. De nummer 23 van de wereld 
won vervolgens geen game meer, zodat de set afgetekend naar zijn tegenstander ging.  

De Helveet, die in Londen met coach Stefan Edberg op zoek is naar zijn achtste 
Wimbledontitel, brak in het tweede bedrijf direct en op love. Federer liep daarna uit naar 3-1 

en hield de break vast. De winnaar van het ATP 250-toernooi van Halle serveerde de set op 
love uit. 

In het derde bedrijf wist Robredo langer bij te blijven. De Spanjaard, die zowel in 2011 als in 

2012 te kampen had met een langdurige blessure aan zijn linkerbeen, afzakte naar de 470ste 
positie, maar eind maart dit jaar kortstondig de top15 weer indook, werd in de zevende game 
toch opnieuw gebroken. Het kostte Federer nog wat moeite om de partij uit te serveren, maar 

op zijn derde matchpoint was het raak.  

In de kwartfinale krijgt Federer te maken met zijn als vijfde geplaatste landgenoot Stan 
Wawrinka of het negentiende reekshoofd Feliciano Lopez (ATP-26). De Spanjaard verloor 

zijn tien duels tegen Federer en Wawrinka staat met 13-2 achter.  


