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Persbericht 03/05/2022  

Eerste Belgische optreden met Kevin De Saedeleer (Judo -73 kg) 
resulteert in een 5de plaats!  
Van 1 tot 15 mei 2022 vormt de Braziliaanse grootstad, Caxias do Sul, het kader 

van de 24ste Summer Deaflympics beter gekend als de Olympische Spelen voor 

doven en slechthorenden. Twee weken lang zullen onze geselecteerde Belgische 
atleten het beste van zichzelf geven tijdens de Deaflympics.  

Na de mooie openingsceremonie van 1 mei mocht Kevin De Saedeleer uit Aalst 
het debat openen voor België met Judo in de categorie -73 kg.  

Guillerme Nobile uit Brazilië was zijn tegenstrever in de eerste ronde die hij vlot 
uitschakelde met Ippon na 1’30”.  

Zijn tweede kamp verloor hij tegen DAFTARI, Amirmohammad uit Iran die later 

op de avond goud behaalde in deze categorie. Drie bestraffingen deden hem de das om tegen 1 voor zijn 
tegenstrever.  

Zo moest hij herkansen tegen Midin uit Kirgistan en na een lange strijd van 4’38” in de Golden score kon hij hem 
uitschakelen met Ipon na een armklem en mocht hij dan enkele uren later kampen voor brons tegen de Kazach 

KANAPIYANOV, Shayakhmet.  

Na zijn zware voorgaande kamp was hij wellicht in het nadeel wat ook bleek in die kamp voor brons. Een Ippon 
was in zijn nadeel en zo kon hij zijn 3de Deaflympics afsluiten met een 5de plaats zoals ook in 2017 (in 2013 werd 

hij 7de).  
Op (woensdag 4 mei) kampt Renaud Malache uit Namen in de categorie -90 kg. De loting was hem niet gunstig 

gezind daar hij de eerste ronde moet opnemen tegen de Zuid Koreaan Yang Jungmu waarmee hij de kamp om 
brons verloor op het WK 2021 en bij winst moet hij wellicht optreden tegen de Braziliaan en oud wereldkampioen 

Alexandre Fernandes.  

 
Persbericht 04/05/2022  

Uitschakeling in eerste ronde voor Renaud Malache (Judo -90 kg) 
na tegenvallende loting!  
Terwijl gisteren Kevin De Saedeleer uit Aalst het debat opende voor België met 

Judo in de categorie -73 kg en een uitstekende 5de plaats na verlies in de kleine 
finale voor brons was het vandaag de beurt aan Renaud Malaché (woonplaats 

Tourinnes St Lambert - Walhain) in de categorie -90 kg. Echter een tegenvallende 
loting maakte dat hij onmiddellijk moest kampen tegen de 3de van het WK 2021; 

de Koreaan YANG, Jungmu; waartegen hij toen de kleine finale verloor en 5de 

werd.  
Hij startte heel goed en aanvallend maar na een bestraffing was hij zijn klus kwijt 

en verloor met een ippon. Daarna moest de Koreaan optreden tegen de wereldkampioen 2021 Alexandre 
Fernandez uit Brazilië en hopen dat hij dan kon doorstoten tot de finale zodat Renaud kon herkansen maar die 

hoop bleek jammer genoeg ijdel en hiermee wist Renaud dat zijn Deaflympics ten einde was. Die Koreaan Yang 

werd uiteindelijk derde.  
De volgende Belg in de arena is de atlete Flore Stappers (Oostkamp) die zaterdag 7 mei vanaf 16 u. in de arena 

treed met de reeksen 100 meter atletiek, eventueel gevolgd door de halve finale om 15 u. en finale zondag 8 mei 
om 22 u. 

 



Zwart-Wit Tijdschrift Juli-Augustus 2022 
 

Persbericht 07/05/2022  

Flore Stappers plaatst zich voor halve finale na slechte start!  
Na onze 2 judoatleten Kevin De Saedeleer en Renaud Malaché; die ondertussen terug in België zijn; is het nu de 

beurt aan atlete Flore Stappers (Oostkamp). Als regerend Europees kampioene 200 meter en vice-Europees 

kampioene 100 meter heeft zij een min of meer favorietenrol in haar nummers op deze Deaflympics ondanks dat 
de tegenstand nu veel sterker is dan op de vorige Deaflympics 2017 waarin ze quasi 2 zekere Deaflympische 

medailles verloor na een hamstringblessure in haar gewonnen halve finale 100 meter. Tevens heeft ze de laatste 
jaren nog andere blessureproblemen gehad waardoor de voorbereiding ook niet is zoals het moest zijn. Gelukkig 

bleef ze de laatste maanden blessurevrij en kon ze vandaag aantreden op de kwalificaties voor de 100 meter 

atletiek.  
Flore mocht starten in de 1e reeks samen met topfavoriet Pamera Losange uit Frankrijk. De eerste 3 plaatsten zich 

voor de halve finale plus de 4 beste tijden. De start verliep chaotisch en ook 5’ vroeger dan het tijdschema 
waardoor veel mensen zich miskeken op de Livepagina.  

De start van haar reeks was echter niet normaal. Flore richtte haar blik wel teveel op die Pamera waardoor ze haar 
start volledig miste ook omdat zowel zij als Pamera dachten aan een valse start wat niet afgeschoten was. Vanuit 

een laatste positie knikte Flore zich terug naar een 3de plaats en kon ze zich plaatsen voor de halve finale.  

 
Persbericht 08/05/2022  

Flore Stappers plaatste zich nipt voor de finale en werd 8e, licht ontgoocheld maar haar 
nummer is de 200 meter donderdag en vrijdag!  
Atlete Flore Stappers (woonachtig in Oostkamp), regerend Europees kampioene 200 meter en vice-Europees 

kampioene 100 meter plaatste zicht gisteren bij de reeksen 100 meter voor de halve finale met een 3de plaats in 

haar 1e reeks met 12.61 (8e totaaltijd) na een slechte start. Doordat de tegenstand nu veel sterker is op deze 
koninginnennummer dan op de vorige Deaflympics 2017; waarin ze quasi 2 zekere Deaflympische medailles verloor 

na een hamstringblessure in haar gewonnen halve finale 100 meter; plus de laatste jaren nog andere 
blessureproblemen waardoor de voorbereiding ook niet is zoals het moest zijn; bleef ze de laatste maanden 

gelukkig blessurevrij. De eerste 3 plus de 2 beste tijden van de halve finale plaatsten zich voor de finale 7 uur 

later. Daarin werd Flore 5de in haar halve finale en plaatste ze zich nipt via de beste verliezende tijden met 12.73, 
een anders matige tijd voor haar als u weet dat haar besttijd van 2019 12.24 was.  

De Franse Pamera Losange loopt buiten categorie en heeft op 20 jarige leeftijd reeds alle records gebroken (ze is 
zelf al pré-geselecteerd voor de Olympische Spelen 2024!) Voor de andere podiumplaatsen was de Taipeise Le Hsu 

en de Cubaanse Girat Rivero licht favoriet maar er kon in die finale van alles gebeuren en daarin deed Flore wat in 
haar mogelijkheden lag rekening gehouden met de reeksen en halve finale. Ze eindigde aldus 8e in 12.59 terwijl ze 

hoopte van de in eerste 6 te eindigen.  

Haar volgende doel is donderdag 12 mei om 21.50 u met de kwalificaties 200 meter, gevolgd met de halve finale op 
vrijdag 13 mei om 15.50 en 22.00 u. 

 
Persbericht 12/05/2022  

Flore Stappers plaatste zich voor de finale met 3de plaats in de reeksen, straks vrijdag halve 
finale om 15.50 en hopelijk finale om 22.00 u.  
Atlete Flore Stappers (woonachtig in Oostkamp), regerend Europees kampioene 200 meter en vice-Europees 
kampioene 100 meter plaatste zich bij de reeksen 200 meter voor de halve finale met een 3de plaats in haar 3de 

reeks na een goede start. Wegens technische problemen kunnen we nu de chrono's nog niet doorgeven.  
Doordat de tegenstand nu veel sterker is op dan op de vorige Deaflympics 2017; waarin ze quasi 2 zekere 

Deaflympische medailles verloor na een hamstringblessure in haar gewonnen halve finale 100 meter; plus de laatste 

jaren nog andere blessureproblemen waardoor de voorbereiding ook niet is zoals het moest zijn; bleef ze de laatste 
maanden gelukkig blessurevrij, wel had ze de laatste dagen wat last van een verkoudheid in het koude Caxias Do 

Sul. De eerste 3 plus de 4 beste tijden van de reeksen plaatsten zich voor de halve finale vrijdag om 15.50 u. en 
hopelijk de finale om 22.00 u. 

 
Persbericht 13/05/2022  

Geen finale voor Flore Stappers (10de totaaltijd) 200 meter atletiek!  
Atlete Flore Stappers (woonachtig in Oostkamp), regerend Europees kampioene 200 meter en vice-Europees 

kampioene 100 meter plaatste zich gisterenavond bij de reeksen 200 meter voor de halve finale met een 3de 
plaats in haar 3de reeks na een goede start. De halve finale gelopen in een koude (8,6°) Caxias do Sul werd voor 

haar een teleurstelling nadat haar beginnende bronchitis van de laatste dagen niet beterde en ze in haar halve 

finale als 5de eindigde. Het was wachten op een mogelijke heropvissen met de beste verliezende tijden (enkel de 
eerste 3 plus de 2 beste verliezende chrono’s mochten door) maar het heeft niet mogen zijn en werd 10de in de 

totaalstand.  
Hiermee komt een einde voor de kleine Belgische delegatie op deze Deaflympics met als beste resultaat een 5de 

plaats voor Kevin De Saedeleer in judo -73 kg., een niet verwachte uitschakeling in de eerste ronde na een zware 
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loting voor Renaud Malache (judo -90 kg.), een finale en 8e plaats voor Flore Stappers op de 100 meter en 10de 

plaats op de 200 meter atletiek.  
Er is echter nog één atleet die in actie moet komen met Christophe Bartholomé in bowling van 20 tot 30 oktober te 

Maleisië omdat in Caxias do Sul er geen bowlingaccommodatie volgens de internationale regels voorzien waren.  

 
Resultaten:  

100m | Women´s | Round 1 | Heat 1 (Temperature: 14.5C | Humidity: 61) Wind: 0.3m/s  
RECORDS: World + Deaflympics: 11.71 +1.7 Suslaidy GIRAT RIVERO 19 Aug 1987 CUB Sofia (BUL) 31 Jul 2013, 

World Deaf U20 12.23 +1.7 Beryl WAMIRA 20 Jun 1995 KEN Sofia (BUL) 31 Jul 2013  
  

Ranking – Number – Name – Year – Country – Lane - Time  
1  101  Pamera LOSANGE  2002  FRA 3  11.68 Q  

2  359  Oceana BROWN  2004 USA 5  12.25 Q  

3  12  Flore STAPPERS  1995  BEL 4  12.61 Q 
  
100m | Women´s | Semifinals | Heat 2 (Temperature: 9.6C| Humidity: 73) Wind: -0.1m/s  
1  56  Le HSU   2003  TPE 3  12.18 Q  

2  68  Suslaidy GIRAT RIVERO 1987  CUB 4  12.23 Q  
3  254  Elaine DEN EXTER  1997  NED 6  12.31 Q  

4  215  Beryl WAMIRA   1995  KEN 5  12.70 q  

5  12  Flore STAPPERS  1995  BEL 7  12.73 q 
  
100m | Women´s | Finals (Temperature: 13.6C| Humidity: 73) Wind: -
0.2m/s  

1  101  Pamera LOSANGE  2002  FRA 3  11.81  
2 68  Suslaidy GIRAT RIVERO 1987  CUB 5  12.29  

3  56  Le HSU   2003  TPE 4  12.31  

3  359  Oceana BROWN  2004  USA 6  12.31  
5  254  Elaine DEN EXTER  1997  NED 7  12.39  

6  215  Beryl WAMIRA   1995  KEN 2  12.45  
7  330  Aysun AKAY   1994  TUR 8  12.50  

8  12  Flore STAPPERS  1995  BEL 1  12.59  
 

Resultaten:  
200m | Women´s | Round 1 | Heat 3 (Temperature: 10.0C | Humidity: 67%) Wind: -0.5m/s  

Deaflympics Record: 24.43 -0.2 Margareta TRNKOVA 17 Nov 1976 CZE Rome (ITA) 30 Jul 2001  

World Deaf Record: 24.43 -0.2 Margareta TRNKOVA 17 Nov 1976 CZE Rome (ITA) 30 Jul 2001  
World Deaf U20 Record: 24.46 +1.7 Beryl WAMIRA 20 Jun 1995 KEN Sofia (BUL) 02 Aug 2013  
 

Ranking – Number – Name – Year – Country – Lane - Time  

1 5  215  Beryl WAMIRA   1995  KEN  25.93 Q  
2 4  344  Solomiia KUPRYCH  1990  UKR  25.97 Q  

3 3  12  Flore STAPPERS  1995  BEL 26.34 Q  

4 8  182  Linet FWAMBA   1993  KEN  27.62 q  
5 2  45  Jineth CALAMBAS MUNOZ 1999 COL  28.13  

6 7  374  Justina MILES   2002  USA  29.47  
7 6  48  Karen CORTES HURTADO 2001  COL  39.91  

(8e totaaltijd in de reeksen) 
  

200m | Women´s | Semi Finals | Heat 2 (Temperature: 8.6C | Humidity: 77%) Wind: 0.0m/s  

Rank Lane Bib Name Birth Data Country Result  
1 4  215  Beryl WAMIRA   1995  KEN  25.59 Q  

2 6  110  Delia GAEDE   1999  GER  25.74 Q  
3 3  254  Elaine DEN EXTER  1997  NED  25.81 Q  

4 7  56  Le HSU   2003  TPE  26.37  

5 8  12  Flore STAPPERS  1995  BEL  26.41  
6 2  262  Assurance OMORIA  1993  NGR  26.73  

7 5  330  Aysun AKAY   1994  TUR  26.97  
8 1  252  Fraya NIEVES MEDINA  2005  MEX  27.63  

(10e totaaltijd in de halve finale en dus 10e geplaatst) 

 
 
 


