
Williams blikt vooruit op revancheduel 

tegen Muguruza 

za, 24/01/2015 - 13:54  

In haar derde rondepartij tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA-26) leed Serena 
Williams haar eerste setverlies van haar Australian Open-campagne. De Amerikaanse kwam 

echter genadeloos terug en pakte de tweede en beslissende derde set met overmacht.  

Williams heeft geen goede verklaring voor haar matige start. ‘Ik weet het niet. Dat moet ik 
uitzoeken. In mijn volgende wedstrijd ga ik een wat langere en intensere warming-up doen', 
aldus de nummer één van de wereld, die ook tegen Vera Zvonareva matig startte in haar 

voorgaande duel. 

In haar 12de vierde ronde in Melbourne wacht Williams in Garbine Muguruza (WTA-24) een 
tegenstandster aan wie ze geen al te beste herinneringen bewaart. De Spaanse bracht de 

vijfvoudig Australian Open-winnares vorig jaar in de tweede ronde van Roland Garros een 
forse nederlaag toe. 

Williams kan zich de oorwassing nog goed herinneren, maar haalt er positieve dingen uit. 

‘Hoe boos ik ook was, het was de beste verliespartij die ik het hele vorige jaar leed. Ik had er 
veel, maar deze deed me realiseren waar ik aan moest werken.'  

'Het opende mijn ogen voor een heleboel dingen. Ik dacht: “O mijn god, als ik niet verander, 
zal ik altijd in dezelfde situatie blijven.” Het hielp mij dus heel erg.’ 

Deze keer is Williams op haar hoede voor haar opponente. ‘Ik denk dat ze die dag heel goed 
speelde. Ze had wonderbaarlijk genoeg elke bal terug. Als topspeelster moet je voor alles 
klaar zijn. Ik geloof dat ze de mogelijkheden heeft om het weer tegen me te doen, dus ik zal er 

klaar voor zijn.’ 

Williams ziet het eerder als een voordeel dan een nadeel als ze speelsters treft die haar in de 
voorgaande wedstrijd hebben verslagen. ‘Ik kijk er altijd naar uit. Ik heb niets te verliezen. 

Hier is mijn beurt om hen te laten zien dat ik het kan. Zo niet, als zij die dag de betere 
speelster zijn, dan zijn ze die dag opnieuw de betere speelster. Eerlijk gezegd neemt het heel 
veel druk bij me weg.’  

 


