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Bent Schmidt Hansen
(1946-2013)
debuterede den 30. marts 1964
på HfS 2. divisionshold
I 1966 var Bent Schmidt med til at sikre klubben oprykning til 1. division, og han fik
samme år debut på A-landsholdet mod England. To begivenheder der i maj 1967 sikrede
ham Ceres Pokalen for årets bedste idrætspræstation i Horsens.
Han nåede otte landskampe og en kamp
på Nordens hold mod Sovjetunionen
med den legendariske målmand Lev
Jasjin på holdet, før han i 1967 skrev
kontrakt med den hollandske klub PSV
Eindhoven.
Bent Schmidt blev dermed HfS og Horsens
første professionelle fodboldspiller. Efter
indgåelsen af kontrakten var det slut med
landsholdsfodbold, da DBU ikke dengang
tillod professionelle på landsholdet.
Det blev til otte år (1967-1975) i Eindhoven.
Her var han en populær spiller med tilnavnet
’Zoef de Haas’, som stammer fra en
populær hollandsk børnefabel om en hurtig
hare ved navn Zoef.

Bent Schmidt blev i 1969 årets spiller i PSV,
hvor han også senere blev optaget i
klubbens Hall of Fame.
Han spillede i alt 212 kampe og scorede 52
mål for PSV. Han var med til at tabe to
pokalfinaler i 1969 og 1970, inden det blev
til en sejr i den tredje finale i 1974, og han
sluttede af med at blive hollandsk mester
med PSV i 1975.
Derefter vendte han tilbage til Horsens, og
fik come back for HfS, hvor han spillede sin
sidste divisionskamp den 1. oktober 1978,
inden han afsluttede karrieren med
seriefodbold i Horsens Freja.
Bent Schmidt spillede i alt 140 førsteholdskampe og scorede 23 mål for HfS i årene
1964-1967 og 1977-1978
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Den mindste - den bedste
i skoleturnering og ved landsjuniorstævne
Fra Bent Schmidt gjorde sin entre på boldbanerne på Langmarksvej var
alle i HfS klar over, at her var et talent ud over det sædvanlige.

Det blev også bemærket i den lokale presse efter skoleturneringen i 1959, hvorfra
billedet med Bent Schmidt yderst til højre stammer.
Sportsjournalist Paul Nielsen skrev dengang: ”Uden at
nævne navne finder vi anledning til at omtale kampens
mindste spiller, men samtidig den bedste. det var
Ryesgades lille lyslokkede højre innerwing. Det var en fryd
at se ham tage en bold ned, kikke hans lækre finter ud og
glæde sig over hans driblinger og i øvrigt højt udviklede
forståelse for spillets finesser”.
I 1962 blev Bent Schmidt udtaget til JBU’s hold til
landsjuniorstævnet i Slagelse. Her var han også
mindste spiller og den bedste. Ekstra Bladet skrev
bl.a. (citeret i Horsens Folkeblad):
”En gut på halvanden meter, der med en solid teknik
tryllede med den runde kugle, så det var en fryd. Hans
frispilninger og store overblik gjorde ham til organisator på
Jyllands hold i finalen mod Fyn, hvor man simpelt hen
gjorde ham til stævnets bedste spiller. Desværre var det
ikke nok til sejren”.
Bent Schmidt foran banegården i Horsens tidligt om
morgenen efter begivenhedsrige pinsedage i Slagelse.
FOTO: HENRY THUESEN, HORSENS FOLKEBLAD
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Gennembrud som
17-årig
på divisionsholdet

Den 30. marts 1964 blev Bent Schmidt
næstyngste debutant for HfS (efter 1945)
og den yngste målscorer for klubben, da
han debuterede i 2. divisionskampen
mod OB i Odense. Kampen endte 3-3.

Ugen efter, den 5. april i Horsens Idrætspark mod Køge, fik han sit gennembrud som
divisionsspiller. ”Debutantnervøsiteten fra i søndags var væk”, skrev Ole Arnsbjerg i Horsens
Folkeblad og fortsatte:
”I kampens anden halvleg rullede Bent Schmidt sig ud for alvor, og han gjorde det så
besnærende, at alle måtte overgive sig. Det blev til en elegant demonstration af næsten hele
fodboldteknikkens skala, kulminerende i hans sikre blik for at skabe situationer, der virkede
mest overrumplende på et forsvar, frembragt af hans strålende teknik og hurtighed.” HfS vandt
kampen med overbevisende 5-2.

Bent Schmidt
scorede HfS’
femte mål.
Køges
målmand,
Mogens
Johansen,
og centerhalfen
Karl Hansen var
magtesløse.
FOTO: HENRY
THUESEN; HORSENS
FOLKEBLAD

Samme mål set
fra en lidt anden
vinkel.
Klubkammeraten
Erik Schram (nr.
to fra venstre)
ser til.
FOTOGRAF UKENDT

På A-landsholdet mod VM-vinderne
og på Nordens hold med Finn Laudrup
Bent Schmidt kom på ungdomslandsholdet i 1965. Han fik sin debut på A-landsholdet
den 3. juli 1966 i Københavns Idrætspark mod de senere VM-vindere fra England.
Det danske hold ydede en
fortræffelig indsats, men
tabte kampen med 2-0.
Målmanden Leif Nielsen,
Frem, Henning Enoksen,
AGF, og Bent Schmidt blev
fremhævet som de bedste
danskere. I Aktuelt skrev
’fodboldprofessorer’ Knud
Lundberg: ”Debutanten på
højre fløj var den største
positive overraskelse. Han
er kommet for at blive”.

To billeder fra debutkampen mod England.
Øverst: Bent Schmidt mod englænderne Ray
Wilson og Peter Bonetti (målmand).
Til højre: Bent Schmidt og John Steen Olsen,
Hvidovre, forlader banen efter kampen.
FOTOS FRA HORSENS FOLKEBLAD

Det blev dog kun til otte landskampe for Bent
Schmidt, da han året efter blev professionel. Det
betød dengang farvel til landsholdet. Han nåede
dog forinden, at repræsentere Danmark på
Nordens hold mod Sovjet med berømte Lev Jasjin
i målet.
Bent Schmidt og Finn Laudrup var eneste
danskere i kampen, som endte 2-2 og blev spillet
i Helsingfors 20. juni 1967.

Oprykning til 1. div. 1966
og Ceres Pokalen 1967
HfS fik fra 1966 kontrakt med den karismatiske
ungarske træner Josef Szentgyörgyi. Med brug af
kun 14 spillere sæsonen igennem, skaffede han
klubben den eftertragtede oprykning til 1.
division, som dengang var den bedste række i
Danmarksturneringen.
Avancementet blev en realitet med en 2-0 sejr i
Frederikshavn, og ved hjemkomsten til Horsens blev
holdet hyldet af 10-15.000 mennesker og kørt
gennem byen i en hestetrukket charabanc.

Til venstre er Bent Schmidt i samtale med Josef
Szentgyörgyi, som senere var Bent Schmidts
rådgiver ved kontraktforhandlingerne med PSV
Eindhoven.

Bent Schmidts andel i oprykningen
og debuten på A-landsholdet blev i
1967 belønnet med Ceres Pokalen
for årets største idrætspræstation i
Horsens i 1966.
Billedet til højre er fra Horsens
Sejlklubs restaurant den 11. maj 1967,
hvor Bent Schmidt netop har modtaget
Ceres Pokal og diplom fra Ceresdirektør Erik Sodemann.
FOTOS FRA HORSENS FOLKEBLAD

Forrygende spil førte til bronzemedaljer
HfS fik en fantastisk start på
den nye tilværelse i 1. division
i 1967
Efter otte kampe lå holdet på
førstepladsen med 12 point og en
målscorer på 17-12. Undervejs havde
holdet spillet drømmefodbold og bl.a.
besejret Vejle og KB på udebane med
henholdsvis 5-4 og 4-3.
Publikum strømmede til HfS’ kampe. Der
blev sidst på foråret sat publikumsrekord i
Horsens Idrætspark, da over 12.000 så
HfS vinde med 3-1 over Esbjerg, der
havde den tidligere HfS-målmand Max
Møller på holdet.
Den 4. juli skrev Bent Schmidt kontrakt
med den hollandske klub PSV Eindhoven,
og blev dermed Horsens første
professionelle fodboldspiller.

HfS klarede sig
fint gennem
efterårssæsonen
og opnåede at
vinde
bronzemedaljer.

Øverst jubler HfS’erne efter Bent Schmidts
scoring i 1-1 kampen i Hvidovre i 1967,
bl.a. Knud Andersen (længst til venstre),
hvis bronzemedalje ses på det lille billede
herover.

Til højre underskriver Bent Schmidt sin
kontrakt, mens den kommende
klubkammerat, landsholdsspilleren Ole
Sørensen, og Ben Van Gelder fra PSV
Eindhoven ser til.
FOTOS: HORSENS IDRÆTSARKIV (MEDALJEN)
OG HORSENS FOLKEBLAD

Otte år i PSV Eindhoven
Den 2. august 1967 rejste nygifte Dorthe og Bent Schmidt til Eindhoven
for at påbegynde en ny og spændende tilværelse i Holland.
Her henrykkede Bent Schmidt også publikum, og fik tilnavnet ’Zoef de
Haas’ efter en hurtig ’politihare’ i en børneserie på tv.
Med PSV blev til én pokalfinalesejr i tre forsøg, et
hollandsk mesterskab og 52 scorede mål i 212
kampe.
Bent Schmidt blev årets spiller i PSV i 1969, og
han deltog i europæisk fodbold i to sæsoner, bl.a.
i 1971, da PSV slog Real Madrid ud af UEFA
Cuppen.
Livet som heltids professionel fodboldspiller
havde også sin pris. Det sled hårdt på helbredet.
Efter otte år var det nok. Bent Schmidt valgte at
stoppe i PSV i 1975, da klubben havde hjemført
mesterskabet.

FOTOS: PSV PÅ TWITTER
OG BENT SCHMIDTS SCRAPBØGER
I HORSENS IDRÆTSARKIV

Come back i HfS
Forskellige omstændigheder gjorde, at Bent Schmidt først kom i gang med træningen i
HfS godt et år efter hjemkomsten fra Holland. Han fik come back den 27. marts 1977, da
AB blev slået med 2-0 i Gladsaxe. Samme sted han i 1967 havde spillet sidst for HfS og
tabt med 6-0.
Uden at opnå samme succes som før PSV-tiden, spillede Bent Schmidt to sæsoner for HfS. I
den første rykkede klubben ud af 2. division, og i den anden blev det til en syvende plads i 3.
division. Sidste kamp for HfS var den 1. oktober 1978 i Kolding, hvor ’de gule’ tabte med 4-0.

Bent Schmidt
tilbage i HfStrøjen og i færd
med at afdrible et
par modstandere.
Lidt rundere, men
stilen ikke til at
tage fejl af…
FOTO: POUL KLAUSEN,
HORSENS FOLKEBLAD

Sluttede i Horsens Freja
Bent Schmidt spillede
derefter seriefodbold i
Horsens Freja bl.a.
sammen med sine to
brødre Niels og Steen,
som også begge
opnåede at spille på
divisionsholdet i HfS.

Bent Schmidt i sit første
fodbolddress og i Horsens
Frejas trøje.
Begyndelsen og
afslutningen på karrieren
for Horsens hidtil største
fodboldnavn.
FOTOS: PRIVATFOTO
OG HORSENS FOLKEBLAD

Bent Schmidt Hansen
blev født i Horsens den 27. november 1946
Efter endt skoletid på Ryesgade Skole kom
Bent Schmidt i lære som kopist hos Schur,
der dengang havde trykkeri mellem
Søndergade og Åboulevarden.
Han blev udlært i 1967, men kort tid efter
blev svendebrevet skiftet ud med en
professionel kontrakt med PSV Eindhoven.
Overgangssummen lød på en lille kvart
million, hvilket var et helt pænt beløb
dengang, men ikke at sammenligne med de
store summer, som spillere af Bent
Schmidts kaliber kan forhandle sig frem til i
dag.

Bent Schmidt tjente en god løn, så familien
kunne leve godt i Holland, men det gav ikke
så meget, at han kom hjem med en stor
opsparing.
Efter hjemkomsten i 1975 arbejdede han
bl.a. som annoncekonsulent hos Horsens
Avis og Onsdags-Avisen.
Bent Schmidt blev kun 66 år. Han døde
den 1. juli 2013 på sygehuset i Horsens.

Bent Schmidt med trofæet for det hollandske fodboldmesterskab med PSV
Eindhoven i 1975.
Billedet blev bragt i Horsens Folkeblad i november 2006 i forbindelse med
et interview, som Tommy Poulsen havde skrevet i anledning af Bent
Schmidts 60 års fødselsdag.
FOTO: SØREN E. ALWAN, HORSENS FOLKEBLAD.
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