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Flore Stappers doet het als favoriete met Goud op de 200
meter en is Europees Kampioen bij de elite!

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.
Nadat ze maandag nipt geen goud veroverde op de 100 meter met 1/500 tegen de Europese
recordhoudster De Exter Elaine tipten velen haar als favoriete op de 200 meter gezien haar enorm
sterke terugkeer in de laatste 50 meter van die 100 meter finale.
In de halve finale (bij 41 graden…) was ze zonder problemen winnaar van haar 2de reeks in 25.44
dat alsook de beste tijd was. In de 1ste reeks won de Russische Filushkina in 25.49 voor de
Nederlandse Den Exter met 25.51. In de 3de reeks plaatste de titelverdedigster Golovina uit
Rusland nipt met de beste verliezerstijd (25.77) op haar beste proef…
De finale onder de hitte van 37 graden maar met veel wind vertrok Flore na een goede start
voorzichtig gelijk opgaand waardoor na 120
meter met 4 op een rij het heel spannend
uitzag. Op 50 meter van de finish ontplofte
Flore en nam gedecideerd meer en meer
voorsprong waardoor ze ruim verdiend won
in een goede 25.29 voor de Russische
titelverdedigster Golovina (25.50) en de
Nederlandse Den Exter (25.54)!
Voor Flore is het haar eerste Europese titel
bij de elite en voor België de eerste
Europese titel bij de elite sinds 2002 en
algemeen sinds 2007 na de wereldtitel van
zwemmer Koen Adriaenssens.
Na de min of meer vreugdevolle 100 meter ondanks het heel nipt verlies van goud, wat haar
comeback bevestigde was er nu heel grote vreugde bij de talrijke Belgische supporters!
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Zo eindigt deze succesvolle EK voor België met 1 goud en 1 zilver.
Veel respect ook voor haar trainer Carlos Ballieu die het overlijden van zijn moeder maandag
tijdens de finale vernam toch trouw zijn functie waarnam en pas na de finale en medaille
ceremonie van de 200 meter naar huis trok voor de begrafenis van zijn moeder. RESPECT!!
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Het volgend doel voor Flore is het WK in Polen (juli 2020) alsook een Europese selectie voor de
World Games in het Japanse Tokio (begin oktober 2020). Daarna volgen de Deaflympics in
2021… waarmee ze hoopt revanche te kunnen nemen van 2017.

Uitslagen : Zie de volgende links:
Halve finale: https://www.laportal.net/Competitions/CurrentList/144922/2186
Finale: https://www.laportal.net/Competitions/CurrentList/144952/2186
Voor meer informatie zie ook :
•
•
•
•

https://www.facebook.com/pages/BDC-Belgian-Deaf-sportCommittee/291783974349146?ref=hl
http://www.edsoathletics2019.de/
https://www.facebook.com/DeutscherGehoerlosenSporverband/
http://www.deafsport.be/nl/node/333

Voor meer informatie: BDC persdienst, Van den Braembussche Jan (tel : +32 479 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.)
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