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Aan het einde van een mager seizoen boekt Andy Murray (ATP-11) toch nog succes. De 
Schot, die nog in de race is om zich te kwalificeren voor de ATP World Tour Finals in 

Londen, mag zijn tweede ATP-finale van het seizoen gaan spelen. De tweevoudig Grand 
Slamwinnaar bleek op het ATP 250-toernooi van Wenen met 6-4 6-3 te sterk voor Viktor 

Troicki (ATP-127). 

Op basis van zijn vorige partijen tegen Troicki kon Murray vertrouwen op een goede afloop. 
De voormalig nummer twee van de wereld had al zijn vijf duels gewonnen. De enige sets die 
hij verloor, waren in 2011 tijdens de vierde ronde van Roland Garros, toen hij een 2-0 

achterstand in sets goedmaakte. 

Tot 2-2 in de eerste set hield zijn opponent, die een jaar was geschorst voor het missen van 
een bloedtest en daardoor in juli afzakte naar de 847ste plek van de wereldranglijst, gelijke 

tred. In de vijfde game werkte Troicki echter vier breakpoints weg, om vervolgens te 
capituleren. Wel sloeg de Serviër direct terug, omdat Murray met een dubbele fout zijn 

service inleverde. Bij een 4-4 stand werd de druk van het tweede reekshoofd Troicki te veel, 
waarna Murray toch de set pakte.  

Troicki, dankzij winst bij de challengers van Como en Banja Luka en twee 
kwartfinaleplaatsen in ATP-toernooien alweer de mondiale nummer 127, werd in de eerste 

game van het tweede bedrijf meteen gebroken. Murray hield de voorsprong zonder al te veel 
moeite vast en brak in de negende game op love de service van zijn tegenstander, waamee hij 

de partij besliste. 

Om zijn tweede ATP-kroon van het seizoen te bemachtigen dient Murray zien af te rekenen 
met David Ferrer (ATP-5) of Phillipp Kohlschreiber (ATP-23). Ook topseed Ferrer, tegen wie 
Murray met 7-6 voorstaat, maakt nog kans op deelname aan de ATP World Tour Finals.   

 


