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carrière 
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Het tienertalent Nick Kyrgios (ATP-144) heeft zich voor het eerst in zijn nog prille carrière 
geplaatst voor de tweede week van een Grand Slamtoernooi. De negentienjarige Australiër 

speelde tegen een eveneens talentvolle generatiegenoot, de Tsjech Jiri Vesely (ATP-68). 
Kyrgios, die negen matchpoints wegwerkte in zijn tweede rondepartij tegen Richard Gasquet 
(ATP-14), verloor de eerste set, om uiteindelijk met 3-6 6-3 7-5 6-2 als winnaar uit de bus te 

komen. 

Zowel Kyrgios als Vesely was nummer één van de wereld bij de junioren. Beiden lijken de 
stap naar het professionele circuit geruisloos te maken. Kyrgios won dit jaar al drie 

challengers, bereikte op de Australian Open de tweede ronde en won vorig jaar op Roland 
Garros zijn eerste Grand Slamduel. De veel hoger geklasseerde Vesely deed dat dit jaar ook in 
Parijs. Hij won dit seizoen tevens één challengertoernooi.  

In de eerste set had de twintigjarige Vesely het beste van het spel. Hij nam een 3-0 
voorsprong en behield deze tot het einde van de set, die hij op zijn derde setpunt 
binnenhaalde. 

In het tweede bedrijf ging het tot 4-3 in het voordeel van Kyrgios gelijk op. De nummer 144 

van de wereld plaatste vervolgens een break en won daarmee de tweede set. Dat deed hij in 
het derde bedrijf ook, maar nu pas in de elfde game.  

Vesely overleefde een lange game met drie breakpoints tegen in het begin van de vierde set. 

In de vijfde game gaf hij alsnog zijn service uit handen en was de tank leeg. Kyrgios won in 
totaal vijf games op rij en plaatsten zich daarmee bij de laatste zestien in Londen.  

In de vierde ronde krijgt Kyrgios een lastige opgave. Om in de kwartfinale te geraken dient hij 
af te rekenen met veertienvoudig Grand Slamwinnaar Rafael Nadal, die Mikhail Kukushkin 

(ATP-63) versloeg. 


