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Flore Stappers na bijna 2 jaar blessurezorgen doet het weer
met 1/100 van het Goud op 100 meter!

Na de grote ontgoocheling op de Deaflympics 2017 in het Turkse Samsun waar Flore Stappers
(Oostkamp, lid van Koninklijke Sporting Kring Doven Brugge en Flanders atletiekclub) in de finale
100 meter verstek moest geven wegens een spierscheur opgelopen in de halve finale die ze toen
nog kon winnen en daarna ook verstek op de 200 meter waardoor ze daardoor 2 bijna zekere
Deaflympische medailles aan haar neus zag voorbijgaan heeft ze haar eerste grote comeback
optreden kunnen doen na 2 jaar.
In die tijd zag ze haar Nederlandse concurrente Elaine Den Exter enorme vorderingen zag maken
met onder meer het breken van een Europees record op de 100 meter (12.06) en de wereldtitel
behalen 60 meter indoor de laatste maanden. Ze was dan ook de topfavoriete terwijl Flore ook nog
titelverdedigster Golvina (Rusland) te vrezen had alsook onwetend was over haar 1 jaar jongere
Russische leeftijdgenoot Filiushkina. Een medaille was haar prioriteit.
De halve finale won Flore overduidelijk in 12.24 (Belgisch record verbeterd met 0.02, alsook
Europees Kampioenschap record) voor Filiushkina (12.40) en Golovina (12.58). Daar enkel de
beste 2 mochten doorgaan werd Golovina nog opgevist met de beste tijd van de verliezers.
In een andere halve finale won Den Exter in 12.62 waardoor Flore met de beste tijd naar de finale
ging. De startlichten waren hier weliswaar niet optimaal vooral in de blakende zon kon men heel
moeilijk het onderscheid maken van de kleuren met daarin ook een geel licht.
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Enkele uren later vond de finale plaats. In die finale startte Flore jammer genoeg slecht waardoor
ze na 40 meter nog in 4de positie verkeerde. Daarna echter was ze heel explosief en overwalsde
de tegenstand! Op 5 meter van het einde lag ze nog een halve meter achter Den Exter in 2de
positie en op de meet kwam ze nagenoeg 1 cm tekort! Een verschil van amper 1/100 seconde
kwam ze tekort voor Goud met 12’29 tegenover 12’30 ! (bij nazicht in de finishfoto was per
duizenden zelf volgende gecorrigeerd met die cijfers : 12.291 tegenover 12.296…)
Dus heel nipt.. Een iets betere start of was de meet iets verder geplaatst…
Ontgoocheling heerste eerst voor dit nipt verlies maar als men weet van waar Flore na 2 jaar
terugkwam was dit een sterke comeback ! Het respect van de winnares Den Exter was groot voor
Flore ook. Hiermee was dan ook grote vreugde bij de Belgische clan hiervoor.
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Donderdag 25 juli loopt ze de halve finale 200 meter om 17.40 en bij plaatsing vrijdag de finale om
16 u in deze enorme grote hitte.
Het hoeft geen betoog dat ze een van de topfavorieten is voor goud.
Uitslagen : Zie de volgende links:
Halve finale: https://www.laportal.net/Competitions/CurrentList/144915/2186
Finale: https://www.laportal.net/Competitions/CurrentList/144954/2186
Voor meer informatie zie ook :
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https://www.facebook.com/pages/BDC-Belgian-Deaf-sportCommittee/291783974349146?ref=hl
http://www.edsoathletics2019.de/
http://www.edsoathletics2019.de/video.php?lang=de (livestream)
https://www.facebook.com/DeutscherGehoerlosenSporverband/
http://www.deafsport.be/nl/node/333

Voor meer informatie: BDC persdienst, Van den Braembussche Jan (tel : 0479 82 50 80)
e-mail : president@deafsport.be
BDC is de merknaam van het Koninklijk Sportverbond der Doven van België (K.S.V.D.B.) vzw gesticht in 1922
Website: www.deafsport.be
Aangesloten liga's : Dovensport Vlaanderern vzw - Ligue Sportive Francophone des Sourds asbl
Lid van: International Committee of Sports for the Deaf (I.C.S.D.) - European Deaf Sport Organisation (E.D.S.O.) - Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (B.O.I.C.)

