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WINSUM Jetty Bouma heroverde zaterdagmiddaf in Wtnsum de Friese
HerUeptitel bij de dames op Etty Spriensma Ook in 1985 had de fierljepster
handvaardigheid
van de afdeling It Heidenskip die in Nijmegen de studie textiei-en
digheid volgt In Wlnsum gewonnen maar vorig jaar moest ie haar meerdere
erkennen in Etty Spriensma die nu al na haar eerste sprong in de finale de
warme douche kon opzoeken De nu 23- Jarige Jetty Bouma was enorm blii met
haar tweede kampioenschap maar was lang niet tevreden over haar kampioenssprong
pioenssprong van slechts 1239 meter Dete afstand werd al verwetenlljkt ia
de tweede poging tijdens de normale wedstrijd
-
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Friese fierljepsters
niet erg hoog
De

Rudy Walla Ze moest

opnemen
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de

finale
titelhoudster
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houdster Ettv Spriensma Sandra Veiling
meter van Jetty Bouma zou in de
Na de eerste poging
finale niet meer
worden
verbeterd
ling en Ada Valkcma
Pytsje de Hoop van de afdeling Westergeest ging in de finale haakten Etty Spriensma
sma en Sandra Velling af Etty Spriensma
geest bood met haar 12
meter in de
finale Jetty Bouma nog de meeste tegenstand sma kwam in de eindstrijd niet verder
meter Haar beste sprong in de
stand Pytsje de Hoop sprong geen gelukkige dan 1 1
wedstrijd zelf was 12
meter geweest
lukkige
kampioenswedstrija in Wtnsum
sum In haar tweede poging in de normale Sandra Velling moest in de finale content
tent zijn met exact twaalf meter
male wedstrijd leek ze de verste alstand
te zullen laten opmeten
Ze had evenwel
Pytsje de Hoop kwam in haar tweede
de vastgestelde tijd van twee en een halve
finale-poging niet verderdan een natpak
ve minuut voor iedere poging overschreden
pak Ada Valkcma deed wel haar best
den En dus werd haar sprong niet gemeten
om alsnog Jetty Bouma te onttronen
ten
maar dat gelukte niet De Jouster fierljepster
ljepster reikte niet verder dan respectievelijk
Jetty Bouma begon erg zwak met een
velijk 12
en 10
meter na in de wedstrijd
afstand van 11
meter Daarna volgde
strijd tot 12
meter te zijn gekomen
een keurig herstel in de vorm van de
Ook Jetty Bouma bakte er in de eindstrijd
winnende afstand van 12
meter
Een
strijd niet veel meer van
11
afstand die echter ver onder haar kunnen
meteren
water
te
Yn
nen ligt Jetty Bouma een shagje draaiend
’e
finale
Jetty Bouma
Met geen enkele
.Hk wit net hoe it komt mar it wol
end
gong ik te hurd oer
deelneemster over de dertien meter mag
it hiele seizoen al net
Op ’e oefenjnen
terecht van een zeer matig dameskampioenschap
en
clubwedstnden fan It Hcidenskip
giet it wol goed
Ik bin clubkampioene
pioenschap "87 worden gesproken
wurden mei in fstin fan trettjin meter
S
en njoggentich sintimeter
En dat gong
hiel maltlik Ik bin tige bind mei it kampioenskip
pioenskip mar dy fstan fan tolf meter
en njoggenentacfitich sintimeter is oan
de magere kant Om yn ’e finale te kommen
men moast ik de twadde kear in bØttere
sprong delsette Dat is my slagge
12
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wordt

op de schitterende

accommodatie in It Heidcnskip getraind
door haar clubgenoten Siebe Tjalma en

Jetty Bnuma de kersverse Friese
pioene bij het fierljeppen
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