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Nico Dumalin 9de in Marathon
Na de openingceremonie gisterenavond vond deze voormiddag de eerste wedstrijd plaats met de
Marathon die verlopen werd samen met de validen.
Twee Belgische deelnemers in de Marathon heren met 18 deelnemers uit heel de wereld.
In een heel drukkende warmte werd gedoseerd gelopen waardoor toptijden onmogelijk waren.
Heel wat deelnemers werden uitgedroogd overgebracht naar de kliniek waaronder ook onze
Naniwe Gilles (Braine L'alleud) die rond half wedstrijd na 1,5 uur de wedstrijd moest verlaten en
naar de kliniek overgebracht werd.
Onze andere deelnemer Nico Dumalin (Sint Andries - Brugge) werd echter tot zijn eigen verrassing
na een zeer goed ingedeelde wedstrijd gezien zijn leeftijd (48 jaar !) prachtig 9de in 3.37.09. Ruim
een half uur boven zijn besttijd maar dit is normaal gezien de hitte.
In deze wedstrijd die samen met de validen gelopen werd eindigde Nico 29ste in de totaalstand en
bij de +45 werd hij zelfs derde in de eindstand waardoor hij ook op het podium stond...
Officiële resultaten : zie http://racetimingbg.com/live-results/
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Komende dinsdag 28 juni om 17.20 u komt vice-Europees kampioene Flore Stappers in actie op
de halve finale 100 m. waarna hopelijk de finale om 19.20 u., terwijl ze vrijdag om 11 u. eveneens
de halve finale 200 meter afwerkt en hopelijk ook de finale om 19.30 u. Het betreft hier Bulgaars
uur en aldus 1 uur later dan hier. Voor meer informatie

De Belgische delegatie :
Marathon atletiek : Nico Dumalin (Sint Andries - Brugge) en Gilles Naniwe (Braine L'alleud)
Dames 100 - 200 meter : Flore Stappers (Oostkamp)
Technisch directeur atletiek Demunter Marina (Eeklo) en coach Carlos Baillieu (Oostkamp)

Voor meer informatie: BDC persdienst, Van den Braembussche Jan
e-mail: communications@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.)

