
XXIV Summer Deaflympics | Caxias do Sul 
 

1 – 15 mei 2022 

             
 

Team Belgium trekt met vertrouwen naar Caxias do Sul 
 
Team Belgium stoomt zich klaar voor de 24ste Summer Deaflympics in Caxias do Sul van 1 tot 15 mei. 

De Chef de Mission, Jarno Stappers, kijkt hoopvol en vol vertrouwen uit naar de resultaten van de 
Belgische atleten. 

De delegatie kwam op donderdagavond, 21 april 2022, voor een laatste keer samen in de gebouwen van het BOIC 
voor de traditionele persconferentie. De chef de mission, Jarno Stappers, blik vol vertrouwen vooruit met deze 

ervaren delegatie. "Corona heeft heel veel roet in het eten gegooid. De optimale voorbereiding bestond niet, maar 

ik geloof dat we kunnen terugkeren met een medaille", blikt de Chef de Mission met vertrouwen vooruit.  
 

De afgelopen vier jaar hebben onze topsporters allemaal geleefd voor hun sport. Jarenlang trainen. Alles opzijzetten. 
Maar dan moet het nog gebeuren: vlammen op het juiste moment. In zo’n eervolle arena als die van de Deaflympics. 

Soms lukt het, soms scheelt het maar heel weinig. Maar de atleten en entourage zijn ervan overtuigd dat ze een 

mooi resultaat kunnen behalen op de 24ste Summer Deaflympics.  
 

Tijdens de persconferentie richtte de chef de mission zich ook toe aan de verschillende partners die de deelname 
van Team Belgium aan de Deaflympics mogelijk maakt. In de eerste plaats aan de Belgian Deaf sport Committee en 

het Belgisch Olympisch Interfederaal Comité voor hun vertrouwen en grote steun. Verder werden ook de regionale 
clubs en sportfederaties bedankt voor de steun, omkadering en opleiding van de atleten. Finaal en het 

allerbelangrijkste werden woorden van dank gericht aan de vrienden en familie van de entourage.  

 
Tot slot, kijkt de Chef de Mission ook al verder in de toekomst. "Ik hoop dat de resultaten en verhalen van de atleten 

een inspiratie kunnen zijn voor andere talentvolle atleten". Hiermee hoopt hij in 2025 de delegatie te mogen 
uitbreiden met nog enkele andere talentvolle sporters.  
 

Belgisch programma op de Deaflympics: 
 

Openingsceremonie: Zondag 1 mei 2022 
 

Bowling: Uitgesteld naar 20-30 Oktober 2022 te Kuala Lumpur Maleisië 
Geselecteerde: Christophe Bartholome    TD: Michel Rivez Trainer: De Nolf Dominique 
 

Judo:  Di 3 mei om 10u (Belgische tijd = 15u) Kevin De Saedeleer  Judo competitie -73kg 

         Woe 4 mei om 10u (Belgische tijd = 15u) Renaud Malache   Judo competitie -90kg 
TD: Lieven Kind     Trainer: Van Assel Michel 

 



Atletiek: Zat 7 mei om 16u (Belgische tijd 21u) Kwalificaties 100m 

  Zon 8 mei om 10u (Belgische tijd) ½ finales 100m 
  Zon 8 mei om 17u (Belgische tijd) Finale 100m 

 Don 12 me om 16.50u (Belgische tijd 21.50u) Kwalificaties 200m 

 Vrij 13 mei om 10.20u (Belgische tijd 15.20u) ½ Finales 200m 
 Vrij 13 mei om 17.25u (Belgische tijd 22.25u) Finale 200m 

Geselecteerde: Flore Stappers   TD: Demunter Marina  Trainer: Baillieu Carlos 
 

Sluitingsceremonie: Zondag 15 mei 2022 
 

Tijdens de Deaflympics kan u de eerste uitslagen, reportages en verslagen terug vinden op onze eigen 
facebookpagina waarin we daggdagelijks zullen communiceren naar de buitenwereld. U kunt onzez facebookpagina 

vinden via de volgende link: https://www.facebook.com/BelgiumDeaflympicsTeam2022  
 

De andere kanalen waar er regelmatig ook nieuws te vinden is, zijn de volgende: 

• https://deafsport.be/deaflympics  

• https://deafsport.be/event/55  

• https://www.instagram.com/belgiandeafsportcommittee/  

• https://www.deaflympics2021.com/sports/  

• https://www.facebook.com/Deaflympics2021/ 

• https://twitter.com/Deaflympics2021/ 

• https://www.youtube.com/channel/UCegFYSwSII9m7Tc8zkI_dAQ 

https://www.instagram.com/deaflympics2021official/ 
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