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SONJA PETERS
STOPT MET
TOPTENNIS

Zilveren medaille
absoluut hoogtepunt

Na bijna tien jaar aan de top van het
rolstoeltennis te hebben gestaan vindt
Sonja de tijd gekomen om zich te gaan
concentreren op haar maatschappelijke
carrière. Dat blijkt niet te combineren met
toptennis en dat is voor haar de reden
om een punt te zetten achter een
schitterende loopbaan in de sport.

Maatschappelijke carrière
Na het afronden van haar studie
neuropsychologie aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam in 2005 is
Sonja intensief gaan solliciteren.
Dat leverde haar heel wat afwijzingen
op met als argument "gebrek aan
ervaring". Heel frustrerend natuurlijk,
want als je om die reden geen werk
kunt vinden bouw je die ervaring ook
niet op. Maar uiteindelijk vond ze werk
in een privé praktijk en later in het
kinderpsychiatrische ziekenhuis RMPI
in Barendrecht, waar ze een tijdelijk
contract heeft. Over haar werk is Sonja
bijzonder enthousiast. Ze is vooral bezig
met kinderen waarbij ze onderzoek
doet naar de relatie tussen hersenen
en gedrag. Hoe kun je jongeren met
b.v. ADHD of een vorm van autisme het
beste laten functioneren, ondanks hun
gebreken. Toen Sonja’s contract aan het
einde van 2006 met een half jaar werd
verlengd was het voor haar duidelijk
dat ze hiermee verder wilde en nam
het besluit om het toptennis vaarwel
te zeggen. Haar doel is om binnen
afzienbare termijn een postdoctorale

opleiding te kunnen volgen zodat ze
zich nóg beter voor de kinderen kan
inzetten.

Tennissen nog niet verleerd
Dat Sonja het tennissen nog niet
verleerd is liet ze afgelopen jaar nog
enkele keren zien, o.a. bij de Brabant
Open en de Nederlandse Rolstoeltenniskampioenschappen. Sonja vindt
het rolstoeltennis nog steeds leuk,
maar de echte uitdaging is weg, of
zoals het in een uitgebreid interview in
het Eindhovens Dagblad zo mooi stond:
"het kriebelt niet meer bij Sonja".

Terugblik
Sonja kan terugkijken op een
indrukwekkende loopbaan als
topsporter. Ze begon op haar

zeventiende met rolstoeltennis.
Twee jaar later speelde ze in 1995
haar eerste internationale toernooien
en steeg toen snel naar de wereldtop.
Vanaf 1998 schommelde haar positie
op de wereldranglijst in het enkelspel steeds tussen de derde en de
zesde plaats met zelfs een tweede
plaats als hoogste notering in 2003.
In het dubbelspel vormde ze samen
met Esther Vergeer jarenlang een
onverslaanbaar duo en stond Sonja
zelfs even op de eerste plaats van
de wereldranglijst. Sonja won de
belangrijkste "Grand Slams" van het
rolstoeltennis: de British Open en de
US Open en nog een heleboel andere
toernooien. Haar absoluut hoogtepunt beleefde Sonja in 2004 op de
Paralympics in Athene, waar ze een

zilveren medaille won. Dat jaar sloot
ze ook af op de derde plaats van
de wereld in het enkelspel én het
dubbelspel. Terugkijkend was dat
ook de afsluiting van haar intensieve
tennisleven want vervolgens ging ze
zich concentreren op het afmaken van
haar studie en het opbouwen van een
ander leven.

Statistieken
Voor degenen die gek zijn op cijfers
en feiten volgen nog wat extra
bijzonderheden. In totaal heeft Sonja
in het enkelspel 219 internationale
wedstrijden gewonnen en 120 verloren.
In het dubbelspel was ze 190 keer
de beste en delfde maar 75 keer het
onderspit.
Sonja’s beste resultaten in het enkelspel zijn haar toernooiwinsten van
de British Open, US Open, Lakeshore
World Challenge, French Open (2x),
Roho Gateway Classic, USTA National
Outdoor Champs, Cajun Classic (3x),
Citta di Livorno, Dornbirn Open,
Slovakia Open, Czech Open, German
Open (2x) en Disporta International
(2x). Verder was ze samen met het
Nederlandse team zes keer winnaar
van de Invacare World Team Cup,
het wereldkampioenschap voor
landenteams. Maar haar allermooiste
resultaat is toch de zilveren medaille
op de Paralympics in Athene, 2004.
Hoeveel kilometer Sonja over de
wereldbol heeft gevlogen en hoeveel
uren ze heeft zitten wachten op vliegvelden en bij toernooien heeft ze niet
bijgehouden, maar reken er maar op
dat dat er heel wat zijn. Gelukkig had
ze daar een hele goede oplossing voor:
studeren of boeken lezen, een andere
hobby van haar. En anders had ze haar
onafscheidelijke walkman/diskman wel
bij de hand.

Andere kant van de medaille
Topsport kent meestal niet alleen
hoogtepunten en ook Sonja zijn een
aantal dieptepunten niet gespaard
gebleven. Zo kwam het opbreken van
haar dubbel met Esther Vergeer door
de Nederlandse coach, en daaraan
gekoppeld haar uitsluiting voor het

dubbelspel in de Paralympics in Sydney
2000 hard aan. Dat Sonja in Sydney
vervolgens als serieuze kanshebber
voor een medaille in het enkelspel al
in de eerste ronde verloor was wel een
van haar donkerste dagen, maar het
maakte haar mentaal ook sterk. Dat
had ze in Athene ook wel nodig toen
daags voor het toernooi haar dubbelpartner moest afhaken wegens een
hartafwijking. Heel heftig, maar Sonja
stond er tóch, met de zilveren medaille
in het enkelspel als resultaat.

Meer dan tennis alleen
Behalve hard tegen ballen slaan kwam
Sonja nog met een heleboel andere
leuke zaken in aanraking die direct of
indirect met haar topsport te maken
hadden. Voor de Cruyff Foundation
reisde ze als ambassadeur diverse keren
naar Zuid-Afrika om mee te helpen
rolstoeltennis op te zetten. Ook werd
ze onder meer tot twee keer toe uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar van
de stad Eindhoven en was regelmatig
in het nieuws, zowel in kranten als op
de radio en een enkele maal op TV.
Het damesblad Flair publiceerde een
leuk interview met Sonja. Ze speelde
een rol bij allerlei evenementen, zit in
het aanbevelingscomité van revalidatiecentrum Blixembosch in Eindhoven
en was ambassadeur van het Bisschop
Bluijssenfonds, dat zich inzet voor

minder bedeelde gehandicapten. Het
omgaan met veranderingen en wat
je met ambitie en doorzetten kunt
bereiken droeg Sonja uit in een aantal
trainingen en voordrachten voor
diverse bedrijven.

Sonja bedankt jullie allemaal
"Na 10 jaar tennissen op topniveau
heb ik besloten me op iets anders te
gaan richten. Ik heb een mooie tenniscarrière achter de rug met een aantal
dieptepunten, maar vooral hoogtepunten, waarvan de zilveren medaille
in het enkelspel in Athene er met kop
en schouders bovenuit steekt. Ik ben
iedereen die me deze jaren gesteund
heeft en heeft bijgedragen aan mijn
succes, ontzettend dankbaar. Zonder
jullie, enthousiaste achterban en
sponsors, had ik nooit zo ver kunnen
komen! De ervaringen die ik met tennis
opgedaan heb zijn me dierbaar en zal
ik altijd met me meedragen. Ik heb
op een mooie manier afscheid kunnen
nemen van tennis en geniet nu volop
van mijn baan als neuropsycholoog.
Nogmaals allemaal bedankt!"

A

R

I

2

0

0

7

F

E

n i e

B

R

U

f

u

s b r i
e
w

N

O

.

2

8

Met heel veel dank
aan de sponsors en donateurs

Serviceverlener op het gebied van integratie van informatiesystemen

Klik eens door naar de
sponsors via de website
van Sonja:

www.sonjapeters.nl

Producten (printers, on-line copiers en faxen), diensten en know-how
op het gebied van de totale documentenstroom binnen organisaties

Top End rolstoelen

VIS: Free Format Communicatie

Drukkerij van Mierlo, Heeze

Eindhoven Catering Services bv

Völkl: ski's, tennis en snowboards

Henk Hermes, St. Oedenrode

En een groot aantal enthousiaste donateurs

Stichting Vrienden Rolstoeltennisster Sonja

