DAVID BECKHAM
One of the most famous footballers in the world

David Beckham adalah salah satu atlet paling ikonik dan pemain sepak bola terhias
sepanjang masa. Beckham telah bermain untuk Manchester United, Inggris, Real
Madrid dan LA Galaxy. Ia menikah dengan Victoria Beckham, juga dikenal sebagai
Posh dari Spice Girls.
Bintang sepakbola David Beckham lahir pada 2 Mei 1975 di London, Inggris. Suatu
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fenomena yang hampir sejak ia pertama kali bisa menendang bola, Beckham mulai
bermain untuk Manchester United, tim sepak bola Inggris yang legendaris, pada
usia 18, dan menjadi starter pada usia 20 tahun. Pada 2007, ia menandatangani
kontrak lima tahun, $ 250 juta kontrak dengan LA Galaxy. Pada Mei 2013, ia
mengumumkan rencana pensiun.
Dilahirkan pada 2 Mei 1975, di Leytonstone, London, Inggris, dari orang tua Ted
Beckham, seorang tukang reparasi alat, dan istrinya Sandra, seorang penata
rambut, David Beckham adalah putra tunggal keluarga itu. Sebagai anak tengah di
antara dua saudara perempuan, Beckham tumbuh dengan orang tua dan saudara
kandung yang berkomitmen penggemar Manchester United, franchise sepakbola
legendaris Inggris. Pada usia dini, Beckham menunjukkan janjinya sebagai pemain
sepak bola, memenangkan kompetisi Keterampilan Nasional Sekolah Sepak Bola
Bobby Charlton yang didambakan pada usia 11 tahun. Bakatnya segera menarik
perhatian pejabat tim Manchester United, yang memintanya untuk mencoba liga
pemuda klub. Pada usia 16, Beckham telah meninggalkan rumah dan bermain
untuk divisi pelatihan United. Dua tahun kemudian ia menjadi klub, dan pada 1995,
ia adalah starter penuh waktu.
Beckham hanya membuang sedikit waktu untuk bermain di lanskap sepakbola
Inggris. Pencetak gol berbakat bernama Pemain Muda Asosiasi Pemain Profesional
Tahun Ini pada tahun 1997. Setahun kemudian, dia adalah salah satu wajah
terkemuka dari tim Piala Dunia Inggris.
Keberanian dan ketampanannya juga menawarkan banyak potensi di luar
lapangan. Pada tahun 1998, Beckham, yang sudah menandatangani kesepakatan
dengan Adidas, menjaring $ 13 juta dalam kesepakatan dukungan. Merek Beckham
hanya meningkat nilainya ketika ia bertemu Victoria Adams, juga dikenal sebagai
"Rempah-Rempah Posh" dari Spice Girls, pada tahun 1997. Keduanya dengan
cepat jatuh cinta, dan pada 4 Maret 1999, mereka memiliki anak pertama mereka,
seorang putra mereka bernama Brooklyn Joseph. Dua bulan kemudian, Beckham
dan Victoria mengikat janji pernikahan mewah $ 800.000 di sebuah kastil di luar
Dublin, Irlandia.
Di lapangan, Beckham tidak ketinggalan. Pada 1999, ia memimpin Manchester
United meraih gelar Liga Premier, kejuaraan Piala FA, dan gelar Liga Champions.
Berkat tendangan bebas menit-menit terakhir melawan Yunani pada tahun 2001,
Inggris lolos ke Piala Dunia 2002. Pada tahun yang sama, Beckham
menandatangani kontrak tiga tahun senilai $ 22 juta untuk tetap bersama

Manchester United.
Tapi waktu Beckham dengan United terbukti lebih pendek dari yang diperkirakan
siapa pun. Pada tahun 2003, ia diakuisisi oleh Real Madrid dengan mengejutkan
dari kesepakatan yang membawa keretakan Beckham dengan manajer
Manchester, Sir Alex Ferguson. Penggemar sepak bola Spanyol sangat senang
memiliki archrival mereka bergabung dengan tim mereka. Orang Amerika,
sementara itu, hanya mengenalnya dengan merilis film, Bend it Like Beckham,
sebuah film yang menyenangkan yang menceritakan kisah seorang gadis muda
yang membelanjakan cara tradisional keluarganya, dan jatuh cinta dengan sepak
bola Inggris.
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