BERT SMIT
Omdat hun vader sportinstructeur bij de politie is en trainer bij de atletiekvereniging krijgen
Peter en Bert Smit de liefde voor de atletieksport als het ware met de paplepel ingegoten.
Bert is al op jonge leeftijd actief en verbetert vanaf de pupillen het ene clubrecord na het
andere. In eerste instantie blijft hij alle onderdelen beoefenen en als tienkamper haalt hij
mooie resultaten. Gaandeweg komt hij er achter dat zijn grootste talent ligt bij de
werpnummers en wel specifiek bij het speerwerpen. Als B junior verbetert hij in 1980 in
Koblenz het Nederlands juniorenrecord tot 70,00 meter precies. Als A junior verbetert hij het
junioren record nog enkele keren. Hij doet dit in 1981 tijdens de in Utrecht gehouden
Europese Jeugdkampioenschappen waar hij zesde wordt met een recordworp van 72,44 meter.
De dan 19 jarige Bert Smit komt later in 1981 in Hoorn tot een afstand van 75,90 meter. Hij
verbetert hiermee niet alleen zijn eigen Nederlandse juniorenrecord, maar met deze prestatie
verbetert hij tevens met méér dan een meter het Nederlandse seniorenrecord van Piet Olofsen.
Olofsen heeft het record in handen sinds 1967 toen hij in Klagenfurt tot een afstand kwam van
74,78 meter. Leuk detail hierbij is dat Piet Olofsen zelf de wedstrijd in Hoorn heeft
georganiseerd en hierbij alle topwerpers van Nederland uitnodigt omdat hij vindt dat zijn
record lang genoeg stand heeft gehouden. Hij is de eerste die Bert na zijn recordworp
feliciteert. Zijn beste prestatie met de speer haalt Bert in 1985 in Zwolle als hij tot een afstand
komt van 78,20 meter. Dit is geen Nederlands record, omdat Marcel Bunck dan al een afstand
van 82,70 meter heeft gegooid. Vlak hierna in 1986 wordt het zwaartepunt van de speer
verlegd. Bert kan zijn draai met deze nieuwe speer niet vinden en korte tijd later stopt hij met
de wedstrijdsport.
Prestaties van Bert Smit
Bert verbetert diverse Limburgse, Zuid-Nederlandse en Nederlandse records op de onderdelen
kogelstoten, discuswerpen en speerwerpen.Hij wordt acht keer Zuid-Nederlands kampioen.
Verder wordt hij tien keer Nederlands kampioen, vijf keer bij de senioren, drie keer bij de
junioren en twee keer bij de militairen. In totaal is hij 16 keer opgesteld in het Nederlandse
team, waarbij hij naast de interlands ook heeft deelgenomen aan de Europese
jeugdkampioenschappen in 1981 in Utrecht en twee keer aan de Europacup voor landenteams,
in 1983 in Dublin en in 1985 in Schwechat.
Zijn beste prestaties zijn:
Kogel
13,64 meter
Discus
44,30 meter
Verspringen 6,45 meter
Polsstok
3,60 meter

Kogelslingeren
Speer
Hoogspringen
100 meter
200 meter

33,58 meter
78,20 meter
2,00 meter
11,3 seconden
22,7 seconden

Onderscheidingen
Voor het behalen van het Nederlands record en het Nederlands kampioenschap in 1981 wordt
Bert benoemd tot sportman van het jaar door de gemeente Roermond. Hij ontvangt, voor zijn
resultaten behaald tijdens Nederlandse en Europese kampioenschappen, van wethouder Bair
Cox de Bronzen Medaille van de stad Roermond. In hetzelfde jaar wordt Bert benoemd tot
beste atleet van het district en ontvangt hiervoor de S Beker van District Zuid.

